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3- APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 
 

 

A Proposta Pedagógica - PP é um instrumento de planejamento coletivo que reflete o 

esforço dos segmentos no sentido de estabelecer as ações pedagógicas e administrativas, que 

servirão de “ponte” entre o existente e o desejável, na busca de uma educação de qualidade.  

A Proposta aqui apresentada encontra-se em um contínuo processo de construção, com 

ações que proporcionaram a participação dos diferentes segmentos do conjunto de servidores da 

Escola e da comunidade. Temos o objetivo primordial de, com o nosso trabalho, integrar a 

Comunidade Educacional em relação ao foco dos trabalhos realizados, pois acreditamos que, 

deste modo, estaremos fortalecendo nossas ações coletivas e contribuindo para a melhoria da 

qualidade do ensino, atendendo às especificidades de nossa comunidade.  

Têm como princípio norteador os EIXOS TRANSVERSAIS adotados pela SEEDF num 

processo de inclusão educacional, bem como os conteúdos e os processos de avaliação 

educacional nos níveis: Aprendizagem Institucional e de Sistema que são Cidadania, Educação 

para a Diversidade, Educação em e para os Direitos humanos e Educação para Sustentabilidade, 

como concepção e eixo central da ação pedagógica que será desenvolvida através da pedagogia 

de projetos.  

Entendemos que a Proposta Pedagógica de uma escola se constitui um importante 

instrumento norteador da ação Educativa Institucional e pode ser ajustada segundo variáveis no 

trabalho, tais como alterações do contexto educacional em que estamos inseridos, informações 

decorrentes da análise dos resultados alcançados com as atividades realizadas ou mesmo da 

efetiva disponibilização de recursos para a execução de ajustes. Algumas de nossas propostas, 

para serem viabilizadas, demandam investimentos em termos de melhor utilização do espaço 

físico, do estabelecimento de parcerias, de alterações na composição dos quadros de servidores 

e da regularização de outros aspectos ainda pendentes relacionados à gestão da escola. Assim, 

como uma ferramenta viva de trabalho, esta Proposta Pedagógica está sujeita a ajustes durante 

o processo de sua execução. Nessa versão da Proposta Pedagógica do CEF 01 do Varjão, 

tomamos por base a nossa vivência na escola hoje, e delineamos a seguir os primeiros passos a 

serem assumidos na direção da Escola que pretendemos ser. 

Todo o corpo de funcionários do CEF 01 do Varjão (Professores, Auxiliares de educação, 

Equipe gestora), bem como os pais e alunos participaram da construção desta Proposta 

Pedagógica baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, nos princípios expressos no Currículo Básico do Ensino 
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Fundamental no documento vigente da Secretaria de Estado de Educação, Currículo em 

Movimento e também tomou como base o Projeto Político Pedagógico Prof. Carlos Motta.  

No decorrer do ano de 2018, foi observado e salientado, por meio de diferentes canais de 

comunicação entre gestão, professores, funcionários, pais e alunos, onde  todos foram ouvidos e 

tiveram a oportunidade de contribuir com suas ideias, sugestões e críticas que possibilitaram uma 

análise e reflexão acerca das ações a serem modificadas ou potencializadas para contribuir com 

a efetiva construção da Proposta Pedagógica de 2019.  

Nesse sentido, foi oportunizado aos pais, durante a primeira reunião de apresentação da 

Escola, Funcionários, Corpo Docente, Equipe diretiva e metodologias de trabalho do presente 

ano, a manifestação de algumas dúvidas e sugestões com relação à escola. Posteriormente a 

esta data, foi realizado o DIA LETIVO TEMÁTICO onde houve a possibilidade de contar com as 

impressões dos pais, tanto positivas quanto negativas em uma árvore confeccionada com galho 

natural e papel crepom branco simulando um ipê branco. Desta forma, foram disponibilizados 

cartões coloridos onde a família colocava sua opinião daquilo que deu certo e deveria continuar 

ou daquilo que não foi bom acrescido de sugestões de melhorias. Após o breve relato, o cartão 

foi pendurado na árvore com a legenda no mural que dizia: “PLANTE AQUI SUA IDEIA!” 

Durante as semanas subsequentes as crianças tiveram a oportunidade de serem ouvidas de 

diferentes formas entre elas, dinâmicas de reflexão também com o intuito de se expressarem 

sobre “A ESCOLA QUE QUEREMOS?”, e somente depois de discutidas e avaliadas 

cuidadosamente todas as sugestões e críticas compiladas é que foram definidas as estratégias 

que nortearam as ações a serem potencializadas e efetivadas no ano de 2019. 

 Desejamos dessa forma, uma escola voltada para a conquista dos VALORES ÉTICOS E 

MORAIS, com identidade e unidade definidas, com conhecimento e estabelecimento de regras 

que visem o bem-estar comum, bem como o respeito ao Regimento da Escola, autonomia 

pedagógica do corpo docente, trabalho coletivo, participação efetiva da comunidade, definição 

dos papeis da escola e da família, e por fim proporcionar atividades lúdicas e prazerosas capazes 

de promover um ambiente harmônico e feliz para os educandos em seu espaço escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola, 

e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 

também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho 

imenso que se põe diante de nós que é o de assumir este país democraticamente [...]  

Paulo Freire  
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4- HISTORICIDADE DA ESCOLA  

 

O Varjão tem três versões para o início de sua história. A primeira versão conta que a 

senhora Alice Damasceno de Brito saiu de Salvador com 01 ano de idade, acompanhada pelas 

avós, depois do falecimento de sua mãe, vitimada pela malária. Viveram em fazendas no interior 

de Goiás. Nesta vida itinerante, Alice teria conhecido, em São João de Pinduca-Go, um mineiro 

com quem se casou. Em 1963 veio para Brasília com o marido, um primo de 14 anos e mais 03 

famílias e chegaram à área que atualmente chama-se Varjão. Naquele momento o Varjão 

chamava-se Vargem do Torto.  

Próximo de onde é a Fercal havia uma ocupação chamada “Café Planalto”, de onde 

migraram algumas famílias para o Varjão.  

A segunda versão nos remete a 1958, quando o senhor Amelino, com o seu trabalho, 

ajudou a abrir o buraco para a construção do Lago Paranoá. Trabalhando duro, o senhor Amelino 

comprou uma área, um areal onde hoje é a Fercal, que ficava ao lado de outro, cujo dono se 

chamava Luiz Furtado. Lembra-se que mais ou menos 08 famílias moravam nesse areal e 

cavavam areia para vender às empresas que construíam a capital.  

Necessitando de mais mão-de-obra para seu areal, em 1960, o senhor Amelino decidiu 

buscar parte de sua família em Formosa, onde faziam tijolos e trabalhavam em fazendas da 

região.  

Trouxe consigo, em um caminhão alugado, sua família e algumas crianças. Todos foram 

levados por Amelino para uma área próxima ao Ribeirão do Torto, onde atualmente se encontra a 

comunidade do Varjão.  

Com a diminuição da necessidade que as empresas tinham de comprar a areia produzida 

no Areal, seu Amelino mudou de profissão e foi ser jardineiro nas mansões que surgiam no Lago 

Norte.  

A fiscalização vinha permanentemente incomodar os moradores da comunidade. Com o 

tempo, estes foram se organizando para evitar sua remoção do local onde já haviam se instalado.  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, em seus 

estudos, relata como última e terceira versão, que a ocupação da Vila Varjão se iniciou em 

meados dos anos 60 com o parcelamento de uma chácara, pelo posseiro da propriedade, que 

decidiu repassar partes do terreno aos empregados.  

O fato é que, em 1965, a Vila Varjão contava com 120 famílias que ocupavam de modo 

desordenado, áreas de chácaras onde eram desenvolvidas atividades agrícolas. Neste ano 

começaram a surgir moradias precárias, cujos moradores se dedicavam a serviços gerais em 

residências localizadas no Lago Norte.  
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No ano de 1984 iniciou-se o primeiro estudo de ordenamento visando à fixação dos 

moradores, coordenado pela Sociedade de Habitação de Interesse Social (SHIS) e realizado pelo 

Grupo Executivo para Assentamento de Favelas e Invasões (GEPAFI).  

Em 1989, a Vila Varjão já possuía 378 residências com 550 famílias, totalizando 

aproximadamente 3.200 pessoas.  

O estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA), em 1991, 

elaborado para o Setor Taquari estimou o número de 400 residências e 3600 moradores na Vila 

Varjão. Desse total, apenas 161 famílias haviam sido cadastradas pela SHIS em 1990.  

O Governo do Distrito Federal (GDF) elaborou, então, o primeiro projeto urbanístico 

visando fixar a comunidade naquele local. Mediante o Decreto nº 13.132/91 determinou a criação 

de 684 lotes, dos quais, 633 são residências, sendo que 408 lotes já foram distribuídos. Como o 

projeto de expansão urbana proposto não foi totalmente implantado, novas invasões continuaram 

surgindo naquela localidade.  

No ano de 1997 iniciou-se a elaboração do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) 

estimando uma população de 4.575 habitantes.  

Com a elegibilidade da Vila Varjão ao Plano Estratégico Municipal de Assentamentos 

Subnormais, iniciou-se o estudo do Projeto Integrado no âmbito do PROGRAMA HABITAR 

BRASIL/BID, em 2001, Subprograma UAS. Para o estudo foi feito um levantamento da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH/GDF que constatou que os novos 

invasores já representavam 75% do total de habitantes.  

Foi firmada uma parceria com a Organização não Governamental – Moradia e Cidadania, 

para a construção de 13 (treze) habitações uni familiares, em regime de mutirão, além da 

implementação de um curso de capacidade profissional.  

Após aprovação do Projeto pela Caixa e pela SEDUH/PR, foi assinado o Contrato de 

Repasse sob nº. 138.027-18/SEDUH-PR, entre a Caixa Econômica Federal e o Governo do 

Distrito Federal, dando início ao processo de licitação para as obras de urbanização da Vila 

Varjão, em 2002.  

Neste ano também começaram a ser feitas as primeiras desapropriações de benfeitorias 

localizadas em chácaras de propriedade do Poder Público.  

A Escola Classe Varjão nasceu no ano de 1983, da necessidade da população em 

possuir uma escola na cidade, para atender a demanda de escolarização da comunidade. Em 

estrutura metálica, funcionava com três turnos, sendo um o turno intermediário, com um total de 

211 alunos.  

A escola contava com: 03 salas de aula; 01 sala de direção; 01 secretaria; 01 banheiro.  

Em 1984 a escola já tinha matriculado 267 alunos e possuía turmas da pré-escola à 4ª 

série.  
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Em janeiro de 1986 foi solicitada a construção de uma nova sede para escola, 

especialmente devido à grande demanda por vagas.  

Em 30/10/1987 a escola passou a funcionar em um novo prédio feito de pré-moldados. E 

como estrutura física possuía: 12 salas de aula; 01 prédio administrativo com sala dos 

professores, mecanografia, banheiros, secretaria, biblioteca; 01 prédio com cantina, depósito de 

alimentos em geral, banheiros e sala dos servidores; 01 pátio coberto; 02 quadras de esportes.  

Devido à crescente demanda por matrículas a cada ano na escola, foram feitas 

progressivas ampliações do espaço físico. No ano de 1996 mais 05 salas de aula de alvenaria 

foram construídas e, no ano de 2007, após parceria com o Grupo GASOL foi construída a 

“Biblioteca Ariano Suassuna” que veio completar a atual configuração do espaço físico. 

Entretanto, em novembro de 2018 a escola passou a ser configurada como CEF 01 do VARJÃO 

(Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão),  devido à necessidade de se ajustar a tipologia 

correta tendo em vista que, em 2017 a escola passou a ter em sua modulação, o atendimento ao 

Segundo Segmento da EJA. Dessa forma, a escola hoje conta com: 

  

 

 17 salas de aula;  

 01 sala multiuso; 

 04 salas para alunos em Tempo Integral;  

 01 sala para professores;  

 01 sala de Coordenação da Educação Integral;  

 01 sala com 2 ambientes, sendo um  para Coordenação de Anos Iniciais e EJA  e um 

para Supervisão Administrativa;  

 01 sala de direção com 02 ambientes;  

 01 sala para Secretaria;  

 01 biblioteca;  

 01 sala de informática;  

 01 cozinha com depósito;  

 01 espaço multiuso utilizado como refeitório para almoço do Integral, reunião de pais, 

atividades no horário de recreio e apresentações;  

 02 banheiros exclusivos para alunos (feminino e masculino);  

 01 banheiro para servidores;  

 02 banheiros para professores (masculino e feminino);  

 01 sala de servidores;  

 02 quadras de esporte cobertas;  
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 01 parquinho de madeira para 1º e 2º ano;  

 01 galpão que atualmente é utilizado como depósito de cadeiras e mesas da Educação 

Infantil que não foram recolhidas pela SEEDF, após sua desativação no final de 2017;  

 01 sala para SOE - Serviço de Orientação Educacional;  

 01 sala de Recursos Generalista;  

 01 sala de Recursos - Altas Habilidades;  

 01 sala para equipe EEAA: pedagoga e psicóloga;  

 02 banheiros (masculino e feminino) para alunos de 1º ano;  

 01 estacionamento.  

 

Recentemente, no primeiro semestre do ano de 2016, a escola passou por uma 

manutenção, onde foram feitos reparos nos pisos e forro de 14 salas de aula. No refeitório, por 

meio de recursos do PDAF, foi executada a reforma do piso e pintura. Apenas o forro foi trocado 

pela Empresa INFRAGTH. Foi feita manutenção pela mesma empresa citada, também no piso 

externo de 02 corredores. Porém percebe-se que a demanda tem aumentado, principalmente 

devido ao elevado número de alunos oriundos do Paranoá Parque, recentemente inaugurado, do 

Itapoã e da zona rural do Lago Norte (trechos). Tais aspectos são relevantes para que se 

compreenda a necessidade da escola em receber mais profissionais para o atendimento 

especializado, assim como para atender as necessidades cotidianas da escola. 

Em janeiro de 2018 dezesseis salas de aula foram pintadas, bem como todo o bloco 

administrativo da escola, muro da frente, portão e piso dos corredores.  

No inicio de 2019 a escola passou por pintura das paredes externas de todos os blocos, 

reparo de grelhas, reforma dos murais externos e pintura de todo piso externo com recursos 

advindos do PDAF. E na mesma época a SEEDF contratou a Empresa INFRAGTH para executar 

a troca de toda a fiação elétrica da escola, bem como a substituição das lâmpadas antigas por 

lâmpadas de led. 

Vale ressaltar que a escola ainda demanda atenção prioritária, uma vez que é a única 

escola pública do Varjão e a maior Escola Classe do Plano Piloto. Mesmo tendo sua tipologia 

alterada para CEF, a escola continua atendendo em sua maioria, estudantes de Anos Iniciais no 

diurno.  

Contudo, apesar da comunidade gerar grande demanda por vagas, é fator principal e 

complicador, a escassez de escolas nas comunidades próximas como Itapuã e Paranoá, levando 

a escola trabalhar, continuamente, dentro dos limites máximos permitidos pela modulação da 

SEE-DF. Hoje a escola trabalha com alunos dos Anos Iniciais e EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, do primeiro e segundo segmento.  
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QUADRO DEMONSTRATIVO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORES EM RESTRIÇÃO DE FUNÇÃO  

ENDEREÇO: EPP Norte, Quadra 7, Lote 2, Varjão do Torto, DF 

TELEFONE: 3901-7543  

E-MAIL: escolaclassevarjao@gmail.com  

CNPJ: 01941433/0001- 04 

RESPONSÁVEIS/EQUIPE GESTORA 
 

Diretora: Luana Teixeira Guimarães 

Vice- Diretora: Simônia Francisca Maia  

Supervisor: Luís Carlos Souza Silva 

Chefe de Secretaria: Solange Maria de Melo 

DATA DE CRIAÇÃO: 01/03/83  

AUTORIZAÇÃO: 1151  

TURNO DE FUNCIONAMENTO:  

 Matutino; 

 Vespertino; 

 Noturno.  

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO:  

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental  

 Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

 
PROFESSOR 

 

 
TURNO DE ATUAÇÃO 

 

 

 

CREMILDA ALVES MOREIRA Noturno 

 

 

 

ROSILENE SOARES SILVA Noturno 

 

 

 

TEREZA CRISTINA ALVES LOPES Vespertino/Matutino 

 

 

 

TANIA MARIA DE FREITAS Vespertino/Matutino 

 

 

 

NANCY GOBBO LINS GUIMARAES TAVARES Vespertino/Matutino 

 

 

 

ROSIANA SOUZA SILVA Vespertino/Matutino 

 
 
 

SIMONE DE MOURA ROSA 
 
 
 

Noturno 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 

 

 

 

 

Karla Regina Freire Coordenadora do Integral – MAT/VESP 
 

 

 

 

Jerusa Coordenadora do 1° e 2º ano – MAT/VESP 
 

 

 

 

Maria Helena Coordenadora do 3° e 4º ano – MAT/VESP 
 

 

 

 

Rosiana Souza Silva Coordenadora do 5º ano – MAT/VESP 
 

 

 

 

Luciana Coordenadora do 1º segmento – NOTURNO 
  

 

 

 

Marcus Vinícius Coordenador do 2º segmento – NOTURNO 

 

 

PROFESSORES EM REGÊNCIA NO DIURNO 
 

 

 

2 

MATUTINO 
 

 

 

 

 

VESPERTINO 
 

1º A JOSIANE SANTANA RIBEIRO 1º E MARIA EDILENE DE PAULO LIMA 

1º B BRUNA MONTEIRO DE OLIVEIRA 1º F EMELY CRYSTINA DA SILVA VIANA 

1º C DULCE RITTER CONTINI 1º G ANDRÉA FERNANDES F. DE SOUZA 

1º D MARIA APARECIDA RODRIGUES 2º D JULIA PORPHIRIO ORIOLI 

2º A MARIA HELENA B. CANGUSSU 2º E LÍLIAN CARES SANTANA 

2º B MARIA DA GRAÇA FERREIRA 2º F VERA LUCIA T. DE MOURA SENA 

2º C MADALENA MAESTRI ROSSONI 2º G NILCIA DE A. O. VASCONCELOS 

3º A DAYANE CORREIA LEITE 3º E MARIA DAS GRAÇAS A. CAMPOS 

3º B ANA KARLA ELEUTERIO R. FABRINO 3º F RUTI MARIA FALQUETO DANIEL 

3º C RAQUEL CRISTINA A. FERREIRA 3º G LIDUÍNA PONTES RODRIGUES 

3º D JOSIANE GOMES PEREIRA 4º D CARLA ELÍZIA O. DE  ANDRADE 

4º A MARIA VALDETE SILVA 4º E ROSÂNGELA FERREIRA DA HORA 

4º B LUCAS DE COSTA F.FONSECA 4º F BÁRBARA PAULA M. DE LIMA  

4º C DANIELLE VILLAR FIGUEIREDO 5º D GILLIARD CAJADO FREITAS 

5º A MARIA TERESA L. CAMPOS 5º E CARLA KARINE G. COELHP 

5º B MIRO SOUZA DE ALMEIDA 5º F GALTIERE F. ANTÔNIO 

5º C MANUELA LUNA S.W. GUARIN 5º G JAQUELINE A. R. DA SILVA 
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PROFESSORES EM REGÊNCIA NO NOTURNO 
 

1º SEGMENTO – ATIVIDADES 2º SEGMENTO – ANOS FINAIS 

ADRIANE MARIA DE CARVALHO LEITE BRUNO LEONARDO DE O. MATOS (MAT) 

ALESSANDRO MARÇAL BANDEIRA CARLOS HUMBERTO SILVA (GEOG) 

ANDRÉIA FÁTIMA CALDERAN GLAUCIO BURLE MACHADO (INF) 

CIRLENE DE CÁSSIA MESSIAS DA SILVA HELIO RESENDE JUNIOR (HIST) 

EDISANGELA BARROS DA SILVA LILIANE ALEXANDRE DE LIMA (CIÊNC) 

JULIANA KEQUI AMMIRABILE LUCIANA CHUEKE PUREZA (L.PORT) 

LUCIANA MARIA DAMASCENO MANOEL ALESSANDRO MACHADO (CIÊNC) 

PEDRO IVO RODRIGUES ALVARENGA MURILO MORAIS RORIZ (MAT) 

RENATA DE BARROS PIMENTEL OZIEL PRIMO ARAUJO (ARTES) 

VÂNIA MARIA VALADÃO RONDINELE DA SILVA FERREIRA (ED. FIS) 

_____________________________________ SONIA MARIA S. SANZONOWICZ (L. ESTR) 

_____________________________________ ULYSSES FROSSARD FILHO (L.PORT) 

 
 

 

 

 

 

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO 

 

 

 

2 

Andréa Capuccho 

 

 

 

Sala de Recursos Generalista – MAT/VESP 
 

 

 

 

Luciane Marinho 

 

 

 

 

Sala de Recursos A.Habilidades – MAT/VESP 
 

 

 

 

Bárbara Brito Tocantins 

 

 

 

 

Orientação Educacional – MAT/NOTURNO 
 

 

 

Rogério dos Santos Assumpção  

 

 

 

Orientação Educacional – MAT/VESP 
 

 

 

Anelise Sarmento Porto 

 

 

 

Orientação Educacional – NOTURNO 
 

 

 

Ivone 

 

 

 

Pedagoga – MAT/VESP 

 

 

 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

 

ADELINA ROCHA BRANDAO40NÃO Apoio Administrativo 

SANDRA DA SILVA FLORES Apoio Administrativo 

FELIPE BRONDANI CASTILHOS Monitor de Gestão Educacional 
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PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA COZINHA 
 

 

 

2 

Tatiana Barbosa de Oliveira  

 

 

 

MATUTINO/VESPERTINO 
 

 

 

 

Roselane da Cruz Sousa 

 

 

 

 

VESPERTINO/NOTURNO 
 

 

 

 

Ana Cláudia Ferreira de Oliveira 

 

 

 

MATUTINO/VESPERTINO 

 

 

 

Carmem Lucy Frazão de Faria 

 

 

 

MATUTINO/VESPERTINO 
 

 

 

Alzita Pereira Homero Vogado 

 

 

 

MATUTINO/VESPERTINO 

 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA VIGILÂNCIA 
 

 

 

2 

Josimar Izidro Alves  

 

 

 

DIURNO 
 

 

 

 

Reinaldo Silva dos Santos 

 

 

 

DIURNO 

 

 

 

 

Jackson Rodrigues de Souza 

 

 

 

NOTURNO 

 

 

 

Eduardo Pereira 

 

 

 

NOTURNO 

 

PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA 
 

Adilson Alves de Sousa DIURNO 

Aline dos Santos Mendonça DIURNO 

Ernandes Barbosa da Silva VESPERTINO/NOTURNO 

Gilvany Francisca de Souza DIURNO 

Jaqueline Cardoso de Oliveira DIURNO 

Jesse Ribeiro Maia DIURNO 

Lucilene Lima de Oliveira DIURNO 

Maria Catarina dos Santos VESPERTINO/NOTURNO 

Rodrigo de Freitas Oliveira DIURNO 

Rosemeire Santos da Cruz DIURNO 

Tania Maria Ferreira de Oliveira DIURNO 

Valmir Leite Alves DIURNO 

Zélia Batista Ferreira DIURNO 

Eliana Bezerra de Araujo DIURNO 
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5 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  
 

Muito se discute sobre a importância da educação na construção do individuo e em sua 

integralidade. Por conseguinte é possível afirmar com segurança que todas as instituições 

presentes na sociedade em que vivemos possuem uma função social definida e única. E como 

não poderia deixar de ser, reconhecemos que a função social maior das Instituições 

Educacionais é a socialização dos saberes, mesmo se considerarmos as sucessivas 

transformações sofridas no decorrer do tempo e de sua historicidade.  

Em que pese à proximidade de uma das regiões com o maior Índice de Desenvolvimento 

Humano do país, o Lago Norte, a comunidade convive ainda com algumas questões relacionadas 

com as condições de vida da população e com sua história. Estudo realizado pela UnB em 2007 

reconheceu a comunidade do Varjão como uma população que se caracterizava pela alta 

vulnerabilidade social, o que ainda é visível constatar nos dias de hoje. 

Entretanto, transcorrido mais de dez anos após a última pesquisa realizada na 

comunidade, é possível constatar que os problemas continuam os mesmos, em sua grande 

maioria. A população ainda apresenta-se com baixa renda, enfrenta problemas ambientais 

mesmo que diferentes dos observados anteriormente como a questão do lixo que é descartado 

em locais inadequados, alto índice de alcoolismo, violência doméstica, tráfico de drogas e 

criminalidade, além da falta de acesso a meios culturais e de lazer.  

Em relação às cidades de origem, e de acordo com o estudo realizado ainda no ano de 

2007, que atingiu 300 mulheres entre 15 e 49 anos, foi constatado que 27% das entrevistadas 

haviam nascido e sido criadas em Brasília/Varjão; 51% nasceram e foram criadas em estados 

nordestinos antes de se estabelecerem no Varjão (28% na Bahia); 12% nasceram e foram 

criadas em Minas Gerais; e 6,7% em Goiás. O restante é originário de outras regiões do Brasil. É 

interessante notar que do total das entrevistadas, 42% relataram não dispor do apoio de 

familiares, em caso de problemas ou necessidades, provavelmente devido à distância geográfica, 

que dificulta o estabelecimento da rede familiar de apoio ao indivíduo.  

Nos estudos apresentados em 2015 retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios – PDAD percebeu-se que 50,54% da população dessa comunidade são do sexo 

feminino e 49,46% do sexo masculino. Já com relação ao contingente populacional vimos que 

50,71% da população eram de pessoas nascidas no DF e 49,29% composta por imigrantes, 

sendo 70,45% desses imigrantes oriundos do nordeste, tendo a Bahia como estado de maior 

representatividade, fato esse que apresenta alteração significativa em relação à pesquisa de 

2007, onde a grande maioria da população originava-se de estados nordestinos. No quesito 

escolaridade, 64,29% da população total do Varjão não estudavam e os que frequentavam a 

escola pública somavam apenas 32,12%. 



15 
 

Pertencendo ao quadro de escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

inserida na CRE/PP, a escola CEF 01 do Varjão busca construir e manter relação dialógica com a 

comunidade, desenvolvendo trabalhos em parcerias com associações e instituições da sociedade 

civil organizada, demais instituições de ensino públicas, assim como órgãos do governo. Em 

virtude da situação ainda precária das famílias, além das questões socioeconômicas e de 

vulnerabilidade, boa parte da população recebe benefícios sociais do governo.  

A situação de risco mais visível que se observa, ainda conforme dados da pesquisa de 

2015, é a falta de proteção das crianças e adolescentes, cujos pais trabalham fora. Há então, 

registros de violência, uso e tráfico de drogas, atos infracionais, estupro, adolescentes grávidas, 

espancamentos, mães e pais alcoolizados, entre outros. Este quadro se reflete na escola, onde 

os estudantes demonstram ser desassistidos pelas famílias, tendo uma grande parte apresentado 

dificuldades na aquisição das aprendizagens, sendo necessárias as investigações neurológicas e 

cognitivas objetivando auxiliar a criança e família de forma sistemática. Em alguns casos é 

percebida a presença de comportamentos agressivos, necessitando de apoio psicológico ou 

mesmo psiquiátricos. 

Todavia, a escola passou por um período de anos com os índices do IDEB estagnados 

ou com baixo crescimento não alcançando as metas previstas. Porém, em 2017 a nova gestão da 

UE consegue obter um crescimento surpreendente com as medidas pensadas e adotadas 

estrategicamente, como pode ser observado na imagem abaixo. 
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Por meio de uma observação bem detalhada, foi possível enumerar algumas situações 

como prováveis e determinantes na construção desse quadro em que se instaurou nessa 

Instituição Educacional nos anos anteriores. E pensando nessa problemática, a Equipe Gestora 

que assumiu a direção em 2017 traçou seu Plano de Ação com enfoque nas aprendizagens 

objetivando a desconstrução desse cenário. E hoje, 2019, continuam investindo esforços no 

trabalho voltado para os Valores Humanos, afetividade, mediação de conflitos e, 

principalmente, o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos seus pares a escola. 

Ainda em 2019 observam-se avanços acerca das aprendizagens de segundo e 

quartos anos, como mostrado nas Avaliações diagnósticas, respectivamente retratadas 

abaixo: 

                                  AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2º ANO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 4º ANO 
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Refletindo ainda acerca das questões que provavelmente impactaram o alcance das 

metas nos níveis de aprendizagens esperados, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão 

realizou pesquisa agora em 2019, com o intuito de conhecer melhor sua clientela para poder 

traçar metas cada vez mais próximas e pontuais em busca da resolução dos problemas 

identificados. Os aspectos mais significativos serão apresentados abaixo e terão seus 

gráficos anexados neste documento.  

Nesse sentido, foi possível identificar através de questionário realizado com família, 

alunos e professores, que ainda existem situações pontuais que necessitam de um olhar bem 

diferenciado e humanizado para se tentar solucionar alguns entraves acerca das aprendizagens.  

Dessa forma, constataram-se algumas questões importantes, pois de um total de 300 

famílias analisadas, identificou-se que 78% são chefiadas por mulheres. Dentre essas, 56% na 

faixa de 30 a 40 anos e 29% na faixa etária até 29 anos. Ainda dentro desse grupo analisado 

55% se declaram pardos, 20% negros e apenas 14% se declaram brancos. A renda salarial ainda 

continua muito baixa, onde 82% declararam receber uma renda mensal até R$ 1.245,00 e 15% 

declararam receber até R$ 4.150,00. Outro ponto muito significativo é o fato de 92% residirem em 

imóvel cedido ou alugado, contra apenas 8% que relatam possuir residência própria, confirmando 

assim a questão observada nas pesquisas de anos anteriores que é a baixa renda das famílias 

dessa comunidade escolar.  

Além da pesquisa, vale ressaltar que, a partir de registros internos desta UE, foi 

verificado que em torno de 47% dos estudantes são beneficiários do Programa do Governo 

“Bolsa Família”, tendo seus responsáveis, empregos informais, o que nos leva a crer ser esse um 

dos motivos da ausência destes no ambiente escolar.  
 

            RENDA FAMILIAR                  RESPONSÁVEL PELA FAMÍLIA            COMO SE DECLARAM 

 

 

 

 

 

Salientamos, ainda por meio dessa pesquisa, que apenas 57% dos nossos estudantes 

residem no Varjão, contra 43% oriundos de outras Regiões Administrativas como Paranoá, 

Paranoá Parque e Itapuã, demonstrando a fragilidade em que se encontram as Escolas Públicas 

no DF e sua dificuldade quanto ao atendimento aos estudantes, visto que o número de escolas 

ainda é insuficiente para o atendimento da comunidade local, necessitando com urgência a 

construção de mais escolas públicas. Hoje a escola dispõe de três ônibus que fazem os trajetos 

de ida e volta a essas regiões, nos turnos matutino e vespertino. 
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Com relação à Equipe docente dessa Unidade de Ensino, foi possível verificar que os 

professores são profissionais extremamente qualificados, e em sua maioria apresentam pós-

graduação, especialização e mestrado. A escola dispõe também de formação continuada nos 

dias de Coletiva, com intuito de qualificar e aperfeiçoar cada vez mais seus profissionais.  

 

                               ESCOLARIDADE DOS PROFISSIONAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale salientar que essa Instituição de Ensino encontra-se com sua estrutura física 

precária e deficitária na questão da acessibilidade. Necessita de adaptação para a locomoção 

nos espaços internos bem como reforma dos banheiros com adaptação para pessoas com 

necessidades especiais.  

Por fim, sendo uma Instituição de Ensino Pública, que oferece Anos Iniciais, Educação 

em Tempo Integral, Educação de Jovens e Adultos - EJA e atendimento às diversas demandas 

da comunidade, o Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão busca incessantemente, formar 

sujeitos críticos e conscientes de seus papeis na sociedade, promovendo o empoderamento 

humano, por meio de uma educação de excelência com profissionais qualificados, permitindo-o 

ser agente de transformação de sua própria realidade.  
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6- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A FUNÇÃO SOCIAL desta Unidade de Ensino consiste em contribuir incessantemente 

para a Educação Integral dos estudantes, com vistas à inclusão efetiva pela aprendizagem 

significativa e pela construção de valores, fixando as bases para o seu pleno desenvolvimento 

como pessoa, para o exercício pleno da cidadania e qualificação para o trabalho, tendo a 

participação da família e a colaboração da sociedade. 
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7- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

O CEF 01 do Varjão em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal tem como eixo central a aprendizagem e a formação de pessoas compreendidas 

como sujeitos das relações produzidas na escola.  

Para viabilizar esse aprendizado a Escola através de projetos oferece instrumentos de 

compreensão da realidade local, trabalhando conteúdos coerentes com a evolução do processo 

de ensino aprendizagem dos alunos. Esclarecendo o que se quer atingir e traçando metas de 

trabalho, o que influi no aproveitamento do tempo dos alunos na Escola.  

Nessa perspectiva, os fins e princípios norteadores para execução desse projeto, foram 

elencados e definidos em consonância com a LDB, ECA, Constituição Federal, PPP da SEDF e 

Currículo em Movimento da Educação Básica.  

Na perspectiva de uma escola que busca um novo conceito de qualidade de ensino 

relacionamos os princípios que regem as ações da Escola: 
 

 Desenvolver integralmente as potencialidades dos educandos;  

 Promover a dignidade do educando e do educador;  

 Ampliar as possibilidades de inserção dos educandos na sociedade;  

 Assegurar a formação integral, considerando o educando na sua singularidade;  

 Fortalecer a participação e direito à cidadania;  

 Garantir aos estudantes o direito à aprendizagem em sua complexidade, como sujeito 

histórico e social;  

 Respeitar a diversidade seja ela qual for;  

 Favorecer a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade;  

 Assegurar e favorecer a inclusão, no tempo de aprendizagem, com ênfase na 

permanência e sucesso escolar;  

 Administrar a escola dentro dos princípios da Gestão Democrática;  

 Manter uma relação dialógica com a comunidade escolar.  

 

Buscamos trabalhar um currículo plural e flexível, imbuído de uma concepção 

educacional fortemente comprometida com um modo de aprendizagem que promova, nos 
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espaços escolares, a formação de sujeitos capazes de pensar e de atuar criticamente em seus 

ambientes de convivência. Pretende-se assim, oferecer possibilidades educacionais que 

impliquem em situações concretas de aprendizagem, de modo interdisciplinar, contextualizado e 

articulado à vida social.  

Fundamentado nesses princípios a Escola busca assegurar o sucesso da aprendizagem 

de todos os estudantes com ações voltadas para inclusão, acolhimento e complementaridade 

entre eles, de forma que o trabalho tenha um sentido compartilhado por todos, tornando a prática 

mais eficaz. 
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8- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Oportunizar e promover ações que possam contribuir para as aprendizagens a partir de um 

Ensino de Qualidade onde haja o desenvolvimento de competências e habilidades que 

possibilitem a aquisição de conhecimentos que garantam o sucesso escolar acerca do domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo, bem como a formação e consolidação de valores e atitudes 

que permitam a vivências dos diversos letramentos, bem como o fortalecimento dos vínculos de 

cidadania, familiares, laços de solidariedade humana e tolerância recíproca, tendo como base o 

Projeto VALORES percursor maior da ética e da moral no Centro de Ensino Fundamental 01 do 

Varjão.  

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Possibilitar o ingresso, a permanência e a terminalidade dos estudantes em sua formação 

básica, conforme o Artigo 206 da Constituição Federal (1988);  

 Promover aprendizagens tendo como objetivo o pleno desenvolvimento das linguagens 

da escrita e leitura, do raciocínio lógico matemático, ciências humanas e naturais;  

 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento do senso crítico e participativo a partir da 

discussão das temáticas: diversidades étnicas, culturais, religiosas, sociais, entre outras;  

 Propiciar a formação de cidadãos autônomos e críticos, cuja característica seja à 

capacidade de argumentação sólida;  

 Elevar o índice de desempenho individual da instituição educacional, referendado pela 

média do Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB), aumentando o índice de 

aprovação;  

 Estabelecer formas de integração e parceria da escola com a comunidade;  

 Fortalecer as ações do Programa de Educação Integral;  
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 Concluir o 1º ano do ensino fundamental com cerca de 90% dos educandos no nível 

alfabético de acordo com a psicogênese da linguagem e da escrita na alfabetização e 

com a maioria dos educandos alfabetizados;  

 Concluir o 3º ano do ensino fundamental com 90% dos estudantes alfabetizados;  

 Concluir o 5º ano do ensino fundamental com cerca de 90% dos educandos com grande 

parte das questões ortográficas consolidadas, bem como leitura, interpretação e 

produção textual de nível médio a superior de complexidade, além de resolver situações 

problemas e de dominar as quatro operações matemáticas básicas;  

 Diminuir pela metade o índice de evasão escolar;  

 Melhorar em 90% o índice de aproveitamento dos alunos nos Indicadores Avaliativos 

(Prova Brasil, ANA, Provinha Brasil);  

 Otimizar as coordenações pedagógicas, como espaço de planejamento e Formação 

Continuada, por meio da realização de 100% das atividades de Coordenação 

Pedagógica;  

 Aumentar em 50% os recursos humanos desta Unidade de Ensino;  

 Administrar o financeiro da escola com qualidade, mantendo toda a documentação 

organizada, propiciando a realização da prestação de contas no prazo previsto, bem 

como o recebimento de recursos oriundos do PDAF e sua utilização com excelência; 

 Aumentar os índices oficiais do IDEB e diminuir significativamente a reprovação ao final 

de cada Bloco do 2º CICLO. 
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9- CONCEPÇÕES TEÓRICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As políticas de gestão, de formação inicial e continuada, bem como a definição de 

projetos pedagógicos desenvolvidos no CEF 01 do Varjão são realizadas em consonância com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.  

Os critérios estabelecidos para os procedimentos escolares contidos na LDB nº 9394, 

1996 – assim como as orientações contidas na Resolução DCN – CNE / CEN nº 7/2010 e 

Regimento Escolar da  SEEDF, apresentam um caráter integrado e orgânico para os diferentes 

níveis de ensino e sua organização escolar.  

Essas Diretrizes Curriculares Nacionais caracterizam-se como conjuntos articulados de 

princípios, critérios e procedimentos observados pela escola na organização, no planejamento e 

na execução dos projetos pedagógicos. Os Temas Transversais são realizados de forma 

contextualizada nas aulas, unindo organizadamente as disciplinas desenvolvidas, dando 

significado e conferindo sentido àquilo que aprendem. Com o apoio da Orientação Educacional 

buscou-se explanar alguns assuntos inerentes aos temas de convívio dos alunos, realizando 

palestras e debates sobre valores, convivência em grupo, respeito ao outro, os direitos e deveres 

dos alunos, bullying, entre outros. 

Pensando também numa Educação para a Diversidade, as atividades pensadas e 

implantadas deverão combater todo e qualquer tipo de discriminação e preconceito, com foco na 

INCLUSÃO de todas as parcelas da sociedade.  Considerando a cidadania e a educação em e 

para os direitos humanos, como eixos transversais, o Projeto apresenta a formação de uma 

consciência cidadã, como um dos principais objetivos, despertando a afirmação de valores, 

atitudes e práticas sociais, que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços 

da sociedade, evidenciando-se a necessidade e a importância de tornar a escola um espaço de 

fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os grupos.  

Os pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica, que compreende o estudante 

como sujeito complexo, capaz de construir hipóteses em torno de temas e questões relacionadas 

ao seu tempo histórico consistem na definição da escola que desejamos. A escola está inserida 

numa sociedade e se retroalimenta dela, interage na busca da mudança social pretendida, sendo 

esta, o sistema aberto para tal realização.  

A opção pela Escola Integral, com objetivos e saberes que contemplem os estudantes em 

suas dimensões, emerge da própria responsabilidade enquanto sistema de ensino, preconizada 

no artigo 22 da LDB 9.394/96: “A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, 
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assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe a 

formação comum indispensável para progredir no trabalho e em estudos posteriores.”.  

A pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórica Cultural, assim consideram o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes, na democratização do acesso à escola 

para as classes populares, na garantia do atendimento a seus direitos, sendo o direito à 

educação pública de qualidade o principal deles. Priorizar a construção de um projeto 

educacional que contribua para a democratização dos saberes, na superação das contradições 

sociais, identificando as causas do fracasso escolar, consiste um grande desafio, assim garantir 

que as aprendizagens sejam significativas, construídas e sustentadas na participação e interação 

com o mundo, seus pares e o objeto de estudo são a base da ação da escola e política 

pedagógica (Vigostky 2001, p.329).  

A identificação da prática social como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo percurso metodológico 

a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação é possível o questionamento 

critico dos conhecimentos prévios da prática social que desencadeia outro processo mediado 

pelo docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes 

possibilite a construção de novos conhecimentos (Saviani, 2003). Professor e estudante passam 

a ter posicionamentos em relação à sociedade que se deseja construir. 

Ainda, em consonância com o Currículo em Movimento e, portanto, referenciada pela 

Pedagogia Histórico-Crítica, entendemos que a função social desta escola junto ao nosso corpo 

discente, em constante desenvolvimento, é “[...] torná-lo cada vez mais capaz de conhecer os 

elementos de sua situação a fim de poder intervir nela transformando-a no sentido da ampliação 

da liberdade, comunicação e colaboração entre os homens”. (SAVIANI, 1980, p. 52) 

Pressupõe-se então trabalhar com conteúdos significativos, partindo da realidade 

educacional existente, não ficando apenas nos debates e nas discussões, mas partindo para a 

prática com o objetivo de uma possível transformação dessa realidade, sendo o professor 

corresponsável para que essa proposta se efetive, juntamente com toda a equipe técnica e 

pedagógica da escola. Sendo assim, todo o trabalho desta Instituição tem como fim principal o 

melhor desenvolvimento das aprendizagens, oportunizando também ao professor um espaço de 

Formação Continuada e de organização e planejamento das suas ações em sala de aula, 

orientados e acompanhados pela equipe pedagógica. E ao aluno, é garantida uma aprendizagem 

guiada e fundamentada no Currículo em Movimento da Educação Básica, adotado pela SEDF, 

sem que este seja deixado de lado em nenhum momento do planejamento e pensado como 

construção social. Neste sentido esta escola organiza o trabalho pedagógico em conjunto 

compreendendo que a educação é construção coletiva.   
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Quanto à percepção sobre a avaliação do estudante, a maioria dos docentes consegue 

percebe a avaliação como “um mecanismo de autocrítica do docente e do estudante sobre o 

alcance dos conteúdos e objetivos propostos durante todo o processo de ensino-aprendizagem”. 

Essa concepção de avaliação é a que Santos (2005) define como Formativa, pois se diferencia 

da avaliação tradicional, à medida que apresenta características de uma formação contínua, 

considerando que o processo de ensino-aprendizagem não é estático, pois está em constante 

construção a partir das reflexões propostas.   Esse entendimento sobre a própria prática 

avaliativa traz uma perspectiva que se integra à proposta apresentada pelo Currículo em 

Movimento, pois “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende 

que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública 

democrática e emancipatória” (SEDF, 2014, p. 71).  Ressalta-se a importância da identificação do 

corpo docente para com esse tipo de avaliação, entendendo que a escola é um espaço de 

sujeitos históricos, com especificidades, com tempos diferentes de aprendizagens e que, 

portanto, mecanismos avaliativos que se pautem nesse entendimento são fundamentais para o 

alcance de aprendizagens efetivamente significativas. Dessa forma, acreditamos que a função 

formativa da avaliação é a mais adequada para nossa Proposta Pedagógica, como o principal fim 

de manter todos aprendendo, perpassando os níveis da avaliação da aprendizagem, institucional 

e de redes.    
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10- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO DA       ESCOLA 

 

A estrutura e organização desta Unidade de Ensino que atende a Educação Básica do 

Ensino Fundamental dos anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos, está pautada na busca 

de melhorias que promovam a qualidade social de acordo com DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 

de julho de 2010, que ampliou pra nove anos o Ensino Fundamental, estabelecido na Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001 – Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a 

reorganização das etapas escolares, em conformidade com as Diretrizes Curriculares nacionais 

da Educação Básica, que estabelecem o acolhimento de estudantes, na lógica de cuidar e 

educar, como forma de assegurar a aprendizagem de todos. A reorganização administrativa e 

pedagógica e sua estrutura curricular compreendem a organização escolar em ciclos, conforme a 

concepção fundamenta a avaliação formativa e diferentes instrumentos a fim de possibilitar a 

análise e a apreciação do processo de ensino e aprendizagem, oportunizando a progressão 

continuada e assistida das aprendizagens de todos os estudantes da escola de maneira 

responsável.  

A ação didática e pedagógica do CEF 01 do Varjão e os segmentos que atende, está 

sustentada no currículo em movimento, eixos transversais do Currículo da Educação Básica da 

SEEDF, prevendo a Educação para a Diversidade, Cidadania, Sustentabilidade e Direitos 

Humanos respeitando a Matriz Curricular:  

Ressaltamos a importância dos eixos integradores, que articulados aos conteúdos, os 

aspectos socioculturais, históricos, afetivos, lúdicos e motores que promovam a ampliação das 

aprendizagens contextuais, dialógicas e significativas.  

A escola sócio histórica de Vigotsky (1994) trouxe a ressignificação de conteúdos e a 

importância de fatores culturais na aprendizagem.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, na concepção da escola construtivista, de bases teóricas – epistemológico de Piaget e 

a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1976) que fundamentam as práticas 

pedagógicas e administrativas que promovam objetivamente as metas de ensino a serem 

alcançadas tanto no Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e na Educação de Jovens e Adultos.  

Como estratégia para desenvolver e divulgar as diretrizes e concepções que 

fundamentam as práticas pedagógicas da escola, a utilização do espaço destinado às reuniões 

coletivas se destinará ao estudo do Currículo, das Diretrizes e Orientações da SEEDF e a análise 

dos índices de repetência, evasão, IDEB, assim como as ações e projetos que reorientem o 
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trabalho escolar na revisão e aprimoramento do caminho a ser percorrido na melhoria dos 

resultados de desempenho da escola. 

 

HORÁRIO DE AULA 

 

Turno Matutino Turno Vespertino Turno Noturno 

07h30min Às 12h30 Min. 13h30min Às 18h30min 19h00min Às 23h 

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

1. A tolerância para entrada em sala de aula é de 15 minutos. O aluno atrasado deverá ser 

encaminhado à direção, retornando a sala de aula, com autorização da mesma.  

2. Os alunos durante o período de aula deverão permanecer em sala de aula. Só será 

permitida a permanência do aluno no pátio sob supervisão do professor ou outro 

funcionário da escola. 

3.  

 

FREQUÊNCIA DOS ALUNOS 

 

As faltas dos alunos (3 dias consecutivos ou 5 alternados) sem justificativa deverão ser 

comunicadas de imediato a Secretaria da Escola através de preenchimento de ficha própria. 

Como vinculado à frequência escolar existem muitos alunos que recebem Bolsa – Escola, 

transporte escolar etc..... Faz-se necessário à observação atenta desse item, visto a 

responsabilidade da escola.  

Em caso de doença infectocontagiosa, o aluno deverá ser afastado e só retornar as 

atividades normais quando tiver a liberação do médico.  

O professor solicitará o atestado médico que deverá ser arquivado na pasta do aluno e 

preenchido no diário no campo das observações. 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA / DIAS DE ESTUDO 

 

Serão planejados dias de estudo, no intuito de favorecer a formação continuada dos 

membros da escola, bem como a troca de experiências, visando à melhoria da qualidade de 
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ensino oferecida pela escola. Os temas a serem abordados serão definidos nas coordenações de 

planejamento.  

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

 

 A organização do tempo e espaço escolar visa trabalhar dentro dos Ciclos de 

Aprendizagem que proporcionam o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes. O 1º bloco do 2º Ciclo de Aprendizagem foi implantado na escola juntamente com 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que atende as crianças de 1º ao 3º ano. Somente a partir de 

2018 com a obrigatoriedade da implantação do 2º bloco do 2º Ciclo pela Secretaria de Educação 

do DF é que a escola passa a atender as crianças nesta perspectiva que é composta pelo 4º e 5º 

ano do Ensino Fundamental em nossa UE. Desta forma, para que esta organização favoreça a 

aprendizagem de nossas crianças algumas ações intencionais se tornam necessárias, como: 

avaliação diagnóstica; trabalho diversificado; formação continuada e planejamento de atividades 

pedagógicas diferenciadas e individualizadas.  

 Assim segundo a CIRCULAR Nº 45/2012 as metas dos Anos Iniciais passam a ser 

estabelecidas com o objetivo de garantir que cada ano do BIA cumpra seu papel e trabalhe de 

forma clara e contínua contribuindo para a construção da progressão continuada:  

 

 Ao término do 1º ano do Ensino Fundamental, o estudante deverá compreender o 

funcionamento do sistema de leitura e da escrita alfabética para ler e escrever palavras e 

pequenos textos significativos que possuam encadeamento de ideias.  

 Ao término do 2º ano do Ensino Fundamental, a estudante deverá compreender e 

conhecer o uso da escrita com diferentes funções, valorizando-a como prática de interação 

social. Deverá produzir textos escritos de diferentes gêneros, adequados aos objetivos do 

destinatário e ao contexto, com ênfase na estruturação do texto (parágrafo e pontuação 

inicial). Inferir regras de uso da língua a partir da análise de regularidades e aplicá-las em 

produções escritas, revisões e leituras. Ler com desenvoltura diversos textos, adequando 

às estratégias de leitura aos objetivos da própria leitura.  

 Ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, o a estudante deverá produzir textos escritos, 

com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos, empregando regras de pontuação 

e ortografia, aproximando-se das convenções gráficas; ler diversos gêneros textuais, com 

fluência e compreensão. 

 

      Como suporte para o sucesso do 1º e 2º bloco do 2º Ciclo é necessário fazer o uso 

sistemático das estratégias e recurso previstos nas Diretrizes Pedagógicas de Aprendizagem, 
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intercalando o trabalho com o reagrupamento intraclasse e o interclasse bem como a realização 

de um trabalho pontual, quando se fizer necessário, como o Projeto Interventivo que visa um 

atendimento bem individualizado e preciso. 

 

RELAÇÃO ESCOLA – COMUNIDADE 

 

O atendimento aos pais será realizado no turno contrário de regência do professor, 

seguindo ordem de agendamentos, sendo estes apenas em dias de Coordenação Interna. 

Nossas reuniões pedagógicas com os pais acontecem ao término de cada bimestre letivo, 

observado calendário escolar. 

A parceria entre escola e comunidade é indispensável para a construção de uma 

Educação de Qualidade sendo fundamental estabelecer uma boa relação entre familiares, 

gestores, professores, servidores e alunos.  

Acreditamos que à medida que a escola abre seus espaços e cria mecanismos para 

atrair a família para o ambiente escolar, novas oportunidades com certeza, surgem para garantir 

essa Educação de Qualidade.    

 

CONSELHOS DE CLASSE 

 

Os Conselhos de Classe acontecerão ao término da cada bimestre, conforme previsto em 

calendário. O professor deverá participar dessas reuniões munido de todas as informações e 

materiais que se fizerem pertinentes à avaliação do aluno. 

 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

A coordenação pedagógica acontecerá diariamente, no horário contrário do turno de 

regência, cumprida as 03 (três) horas previstas por lei.  

As coordenações coletivas serão realizadas as quartas-feiras conforme calendário 

entregue posteriormente e terão o enfoque em análise do trabalho e estudo coletivo. Essas 

coordenações são de caráter obrigatório.  

O planejamento diário das atividades será feito baseado no planejamento anual tendo em 

vista os conteúdos a serem trabalhados e a interdisciplinaridade aliada aos projetos pedagógicos. 

Os professores poderão ser dispensados da Coordenação Pedagógica, a critério da 

direção, para participar de atividades ou programas de formação que sejam de interesse da 

escola. 
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PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 PSE – Programa Saúde na Escola; 

 Programa Mais Educação; 

 PROERD: terá início no segundo semestre; 

 Endereços de Mim 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS  

 

A unidade escolar trabalha com os anos iniciais do Ensino Fundamental fundamentando 

sua prática pedagógica nas Diretrizes Pedagógicas do BIA  

BIA, a partir de uma proposta pedagogia elaborada coletivamente 

visando a melhoria da educação, propõe o envolvimento da 

unidade escolar em ações com a participação de todos para a 

melhoria da educação, visa envolver a unidade escolar em ações 

sistematizadas que promovam a aprendizagem dos estudantes, 

por meio da construção de uma educação inclusiva que respeite a 

diversidade cultural, social, de gênero e de credo. (Diretrizes 

Pedagógicas do BIA, 2013)  

 

Assim, dentro desta perspectiva e deste olhar para o estudante que é um ser único e 

social concomitantemente, a Unidade Escolar reconhece a necessidade de alfabetizar e letrar 

seus estudantes, pois o olhar diferenciado e significativo valoriza o potencial intelectual de cada 

um e do grupo que no ciclo de alfabetização é estimulado a pensar e refletir o mundo.  

Dentre os princípios pedagógicos do BIA, destaca-se o princípio do reagrupamento, da 

formação de professor, princípio do projeto interventivo, para ora iniciarmos os trabalhos do Bloco 

Inicial de Alfabetização e alcançarmos as metas das avaliações que a unidade escolar participa 

como:Prova Brasil.  

Diante destas diretrizes pedagógicas, os princípios norteadores que defendem a 

qualidade da alfabetização, a diminuição do número de repetência, uma nova estruturação do 

atendimento dos estudantes vem sendo implantado, fomentado e aplicado em todas as turmas. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)  

 

Considerando que nas últimas décadas observaram-se consideráveis mudanças na 

estrutura geral do mercado de trabalho brasileiro, com o aumento da taxa de formalização do 
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trabalho e, por consequência, com maior exigência na elevação dos níveis de escolarização, o 

acesso de trabalhadores e trabalhadoras em situação de vulnerabilidade social à educação, por 

meio de políticas públicas de EJA, faz-se primordial. 

Dessa forma, torna-se necessário a elaboração de documentos que norteiem as práticas 

de ensino voltadas para o público da EJA, sendo o Projeto Político Pedagógico da escola o 

espaço próprio para registro da história, identidade e das propostas voltadas para a Educação de 

Jovens e Adultos, utilizando como aporte a concepção de educação já estabelecida nas 

legislações vigentes, bem como nos documentos da SEDF, tais como o Currículo da Educação 

de Jovens e Adultos (SEDF, 2014), as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos 

(SEDF, 2014) e as Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga 

Escala (2014-2016).  

Nesse sentido, é imprescindível observar a relação entre educação e trabalho e a 

concepção de educação emancipatória e libertadora conforme os preceitos do educador 

precursor da EJA no Brasil, Paulo Freire, que ricamente contribuiu para a compreensão sobre os 

processos de ensino e aprendizagem envolvendo a EJA, mais especificamente os metodológicos 

e de avaliação. Segundo Freire:  

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, 

postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas 

para participar coletivamente da construção de um saber, que vai 

além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as 

suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-

lhe ser sujeito de sua própria história. (Freire, 2001, p. 35).  

 

Percebe-se assim, que a EJA exige formas diferenciadas de práticas pedagógicas, 

principalmente por exigir que o ensino esteja voltado para as relações de trabalho e do mundo do 

trabalho e, também, por demandar uma avaliação processual, onde o indivíduo tenha a 

compreensão crítica daquilo que aprende, sabendo onde aplicar na sua vida prática, tornando-se 

assim, uma aprendizagem significativa.  

A lei 5.692/71, de viés tecnicista, apontava para uma educação preparatória para as 

condições pertinentes ao mercado de trabalho, fragmentada e domesticadora, formando homens 

dóceis a reproduzirem em seus ambientes laborais as técnicas previamente treinadas no âmbito 

educacional. Nesse contexto, a avaliação nada mais era do que a medida dos resultados de 

aproveitamento dos estudantes em instrumentos pontuais de avaliação. Já a LDB 9.394/96, 

perceptivelmente mais inclinada para uma concepção histórico-crítica, sequer utiliza em seu texto 

a expressão mercado de trabalho. A relação entre educação e trabalho pode ser percebida no 

enfoque dado à ideia de mundo do trabalho.  



33 
 

Trata-se de um trabalho produtivo, prática do manejo dos 

instrumentos essenciais de todos os ofícios, associado à teoria 

como estudo dos princípios fundamentais das ciências. Um 

trabalho que exclui toda oposição entre cultura e profissão, não 

tanto na medida em que fornece as bases para uma 

multiplicidade de escolhas profissionais, mas na medida em que é 

atividade operativa social, que se fundamenta nos aspectos mais 

modernos, revolucionários, integrais do saber. (MANACORDA, 

2010, p.135)  

 

Contrapondo-se a uma prática avaliativa descontextualizada e tecnicista, ao conceber a 

relação entre educação e trabalho, a LDB refletiu uma realidade histórica, anseios de uma 

educação integral e apontou para uma avaliação que considera o processo mais relevante que o 

produto final, conforme registrado em seu art. 24.  

V - A verificação do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios:  

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais.  

 

 

Compreende-se que a EJA, mais do nunca, precisa voltar-se para uma aprendizagem 

que priorize os aspectos qualitativos e no decorrer do processo em detrimento de meros 

momentos que avaliam os aspectos quantitativos.  

A relação que se estabelece entre educação e trabalho é o ponto inicial para o 

estabelecimento de todas as relações posteriores e para o norteamento de todas as ações. 

Nesse sentido, esta instituição de ensino precisa ratificar a ideia contida no termo ‘mundo do 

trabalho’, direcionando a prática educativa para uma proposta emancipadora, autônoma, crítica, 

além de compreender que a avaliação precisa ser vista enquanto processo e não como fim.  

Toda proposta educativa precisa amparar-se em uma prática reflexiva e coerente, além 

de oferecer elementos que fortaleçam a aprendizagem e possibilitem a análise, viabilizando 

assim, possíveis mudanças. Não existe uma única técnica ou modelo de ensinar, porém os 

docentes precisam diagnosticar o contexto de trabalho para entender como melhor atuar e 

avaliar. Quando um profissional da área da educação tem como objetivo conhecer o contexto no 

qual está inserido, buscando melhorias na sua prática educativa e adquirindo controle das 

variáveis que interferem nela, conseguirá planejar propostas de trabalho e desenvolver as 

melhores formas de avaliação.  
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O planejamento e a avaliação dos processos educativos caminham lado a lado e o 

desenvolvimento das aulas, por meio das intervenções pedagógicas, não acontece sem uma 

análise e sem uma intenção. Por si só esta intervenção já é uma forma de avaliar.  

Percebe-se que na EJA da Escola Classe Varjão há uma conscientização do corpo 

docente em diagnosticar o público atendido, porém não apenas em relação aos aspectos formais 

da escrita e do cálculo, mas também e, talvez mais importante, compreendendo suas histórias de 

vida, seus deslocamentos geográficos, suas lutas e conquistas no trabalho, suas relações 

familiares, suas culturas, saberes e ideologias.  

Para Zabala (1998) quando a prática educativa é percebida como um processo, levando 

em consideração o planejamento, a aplicação e a avaliação, é preciso delimitar o tipo de unidade 

de análise que irá representar este processo. Para o autor, a unidade de análise básica, que 

constituiu os processos de ensino/aprendizagem, denomina-se atividade ou tarefa. Sendo assim, 

ressalta-se aqui que, independente da proposta de atividade ou tarefa, é imprescindível que 

sejam significativas para o aluno e, para tanto, é essencial uma prática educativa que prime por 

conteúdos e discussões contextualizadas. 

 

I. Histórico da Educação de Jovens e Adultos no CEF 01 do Varjão  

 

A EJA do CEF 01 do Varjão foi implementada no primeiro semestre de 2015, 

disponibilizando 04 salas de aula do Primeiro Segmento (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas) e mais duas salas 

de turmas do DF Alfabetizado. Percebeu-se que a oferta da EJA para a comunidade do Varjão foi 

de grande valia, atendendo uma demanda urgente, fazendo com que as turmas apresentassem 

excelente quantitativo de alunos. Atualmente a escola conta com 04 turmas do primeiro segmento 

e 04 turmas do segundo segmento.  

A EJA é formada por um corpo docente com excelente formação e experiência em várias 

esferas educacionais, conscientes da necessidade de formação continuada, sendo que alguns 

professores participam dos cursos oferecidos pela EAPE, voltados para a EJA.  

 

 

II. Objetivos que se pretende alcançar na EJA  

 

i. Promover a escolarização e letramento dos indivíduos; 

ii. Proporcionar a formação de cidadãos capazes de compreender e intervir na realidade 

social, econômica, política, cultural e do mundo do trabalho. 

 

III. Metas previstas para a EJA 
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 Manter a oferta de 04 salas de aula para o primeiro segmento e 04 salas de aula para o segundo 

segmento da Educação de Jovens e Adultos, no primeiro e segundo semestre de 2019; 

i. Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas nas Coordenações Pedagógicas 

Coletivas no ano de 2019 e encaminhar para a Coordenação de Educação e Jovens e 

Adultos da Regional do Plano Piloto; 

ii. Preencher semestralmente o Registro de Avaliação (RAV), que tem a proposta de o 

professor fazer uma descrição do Processo de Aprendizagem do Estudante, considerando 

a perspectiva da avaliação formativa e contínua, conforme as Diretrizes de Avaliação 

(2014, pg. 26, SEDF), quando destaca que ''a avaliação formativa é aquela que encoraja, 

orienta, informa e conduz os sujeitos sociais (jovens, adultos e idosos) dessa etapa em 

uma perspectiva contínua que estimule a autorregulação de suas aprendizagens. ‘Neste 

sentido, faz-se necessário que o professor descreva, de forma reflexiva, o processo de 

aprendizagem do estudante, partindo de uma avaliação diagnóstica no início e no decorrer 

do semestre letivo, além das estratégias pedagógicas para que, ao final do percurso 

formativo, o estudante tenha alcançado as aprendizagens previstas na respectiva etapa do 

1º Segmento. 

iii. Promover, por meio da Coordenação Pedagógica Coletiva na escola, formação continuada 

e capacitação dos docentes, com no mínimo 02 formações para o segundo semestre de 

2019, a fim de garantir qualidade no ensino ofertado aos alunos; 

iv. Incentivar a formação continuada dos professores, por meio de cursos oferecidos pela 

EAPE, elevando para pelo menos 70% o número de professores em formação; 

v. Adquirir livros e materiais de leitura diversos, apropriados ao público jovem e adulto, no 

decorrer do segundo semestre de 2017; 

vi. Implementar a partir do segundo semestre de 2019, todos os projetos em fase de 

planejamento no primeiro semestre deste ano; 

vii. Ampliar as formas de divulgação da EJA na comunidade do Varjão, no segundo semestre 

de 2019, promovendo no mínimo 01 forma diferenciada para tal, como carro de som, 

faixas, panfletos, entre outros. 

 

SALA DE RECURSO GENERALISTA  
 

 

 

A Sala de Recursos é um serviço especializado de natureza pedagógica, que apoia e 

complementa o atendimento educacional realizado nas classes de ensino regular do Ensino 

Fundamental. Esse atendimento encontra amparo legal na Constituição Federal/88; na LDBEN 

9.394/96; na Lei 10.172/01 que aprova o PNE; na Lei 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 

3.298/99, que dispõe sobre as pessoas com deficiência, sua integração social, assegurando 
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pleno exercício de seus direitos individuais e sociais: na Lei 8.069/90 que estabelece as normas e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade.  

Considerando os aspectos legais, a Sala de Recursos deve adotar e/ou implementar 

metodologias para promover o desenvolvimento da socialização e aprendizagem dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais, assegurando aos mesmos condições igualitárias em uma 

concepção inclusiva. Com vistas a esse pressuposto nossa escola oferece o serviço de 

Atendimento Educacional Especializado complementar em Sala de Recursos generalista, tendo 

como público alvo alunos diagnosticados com Deficiência Física, Deficiência Mental/Intelectual e 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Esses alunos devem ser beneficiados com 

recursos que possibilite seu acesso ao currículo e o atendimento deve ocorrer prioritariamente no 

turno contrário ao do ensino regular. 

 

 

O Profissional da sala de recursos deve: 

 

 Ter curso de formação que atenda às necessidades dos alunos, 

 Atuar como docente nas atividades de complementação; 

 Atuar de forma colaborativa com o professor do ensino regular para definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao currículo e a sua interação com o 

grupo; 

 Promover condições para inclusão dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

em todas as atividades da escola; 

 Orientar o professor de Classe Comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e 

envolvimento do aluno em todas as atividades propostas ao grupo.  

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no processo educacional; 

 Participar do processo acerca de identificação e tomadas de decisões acerca do 

atendimento as necessidades específicas dos alunos; 

 Preparar material específico para uso dos alunos na sala de recursos; 

 Orientar a elaboração de materiais didático-pedagógicos que possam ser utilizados pelos 

alunos em classes comuns do ensino regular; 

 Articular com gestores e professores para que a Proposta Pedagógica da Instituição de 

Ensino se organize em uma perspectiva de Educação Inclusiva. 

 Orientar os alunos quanto a importância do uso/adaptação de próteses sempre que 

necessário; 

 Orientar ao professor quanto ao preenchimento do formulário da Adequação curricular. 
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O professor da sala de recursos participará dos conselhos de classe da turma em que o 

aluno está inserido, anotando as dificuldades encontradas. Sua promoção será de acordo com 

seu rendimento na aprendizagem. 

 

 

SALA DE RECURSO ALTAS HABILIDADES 

 

Os alunos com Altas Habilidades necessitam de serviços educacionais diferenciados que 

possam promover seu desenvolvimento acadêmico, artístico, psicomotor e social, o que inclui 

métodos de ensino adaptado às suas necessidades especiais.  

No contexto brasileiro atual, torna se necessário que o país abra suas portas às 

modernas evidências de pesquisa sobre o indivíduo com altas habilidades, e que considere seu 

potencial como promotor do desenvolvimento tecnológico, cultural e educacional de nossa nação. 

Não podemos desperdiçar nossas inteligências, há por toda parte um rico manancial de jovens 

esperando por melhores oportunidades e desafios às suas capacidades. Há, no Brasil, mudança 

governamental da sociedade voltada para uma ampla abertura na política educacional para a 

área de superdotação.  

Na área acadêmica, pesquisas têm demonstrado a necessidade de se dar mais atenção 

a uma área que ainda se mostra tabu em nossa cultura. Vencer medos e preconceitos é o desafio 

que nos espera. (Ângela M R Virgolim).  

Sabendo que, as pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, com 

características e habilidades diversificadas. De acordo com as pesquisas esta instituição 

educacional considera essencial encorajá-los e atendê-los para o desenvolvimento de suas 

potencialidades logo em seus anos iniciais tendo em vista que a maioria desses estudantes 

demonstra um padrão desigual de desenvolvimento cognitivo, expresso em diferenças entre o 

desenvolvimento intelectual e o emocional ou psicomotor.  

Com vistas a esse pressuposto, faz necessário o atendimento suplementar a estudantes 

superdotados. É previsto, nesta instituição, do 1º ao 5º ano, como objetivo de oferecer 

oportunidades para que explorem as áreas de interesses, aprofundem conhecimentos já 

adquiridos e desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade, resolução de problemas, 

raciocínio lógico, assim que for confirmando o diagnóstico da AH/SD.  

As atividades de enriquecimento oferecem ao aluno oportunidades de aprofundar seu 

conhecimento em sua área de interesse. Além de motivar o aluno superdotado a participar mais 

ativamente das aulas, criam situações de aprendizagem desafiadora, desenvolvem o 

pensamento crítico e reduzem os riscos de desempenho acadêmico aquém de seu potencial. 

(Alencar e Fleith 2001)  



38 
 

Nesta Instituição Educacional também por seus interesses, estilos de aprendizagem, 

níveis de motivação e de autoconceito, características de personalidade e principalmente por 

suas necessidades educacionais entendemos que, é tarefa da escola compreender a 

superdotação em seus aspectos mais básicos, e assim nos tornarmos agentes na promoção do 

desenvolvimento dos potenciais, de forma a atender as necessidades especiais desta população.  

A Sala de Recursos de Altas Habilidades tem como finalidade atender ao estudante 

identificado como superdotado aplicando técnicas e estratégias de ensino para suplementação, 

diferenciação e o enriquecimento curricular, assegurando o cumprimento da legislação brasileira 

e o princípio da igualdade de oportunidades para todos. Sendo assim, tornam-se tarefa deste 

atendimento educacional especializado, conhecer os pontos fortes e os interesses do estudante, 

suas necessidades cognitiva, sociais e afetivas.  
 

 

 

Os estudantes indicados serão atendidos no contra turno do ensino regular, uma vez por 

semana, em Sala de Recursos especifica de Altas Habilidades/Superdotação, por uma 

professora mediadora /especializada em Altas Habilidades / Superdotação.  

A equipe do AEE – AH/SD é composta pelas seguintes profissionais: professor mediador, 

itinerante e psicólogo que serão responsáveis por todas as atividades processuais.  

Tendo em vista todos os pressupostos e necessidades desta demanda de estudantes, 

esta instituição educacional abre espaço e contribui para o desenvolvimento do talento e o 

potencial tendo em mente que o ambiente é um dos principais promotores das capacidades 

superiores que um dia vão desabrochar de forma plena e ofereça novas ideias para a solução 

dos problemas da nossa sociedade.  

 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO  
 

 

 

 

 

 

 

 

  A avaliação fará parte do processo de ensino aprendizagem. Será contínua, centrada no 

aluno através de planejamento, identificando as dificuldades individuais. Será efetuada durante o 

processo para ajustes necessários que ofereçam elementos para indicarem o percurso a ser 

seguido. Portanto, a avaliação será diagnóstica, processual e somativa. Se relaciona ao 

desempenho dos alunos, como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 

desenvolvimentos de atitudes. 

  A avaliação não será por notas, será por análise de erro no processo mediante a 

observação e o diálogo, para avaliar e reavaliar os procedimentos e redimensionar caminhos 

para o acerto.   O professor da sala de recursos participará dos conselhos de classe da turma em 
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que o aluno está inserido, anotando as dificuldades encontradas. Sua promoção será de acordo 

com seu rendimento na aprendizagem. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E BIBLIOTECA 

 

Estes espaços são utilizados por todos os professores, conforme seus planejamentos, no 

entanto, a escola não conta com profissionais especializados, lotados na escola especificamente 

para atender esta demanda.  

A Educação Integral utiliza tais espaços para suas atividades, de acordo com cronograma 

de planejamento. 

 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 

O Serviço de Orientação tem por finalidade auxiliar o educando a desenvolver suas 

potencialidades como pessoa humana, dotada de habilidades e capacidades para selecionar os 

meios que o ajudem a atingir sua autorrealização. Atua também no sentido de orientar e 

assessorar o corpo docente, pais, direção, funcionários e comunidade em geral. Com base nos 

princípios éticos e seguindo a Orientação Pedagógica que embasa o Serviço de Orientação 

Educacional da SEDF, o SOE está de portas abertas para acolher, ouvir, atender, intervir, mediar 

e acompanhar os processos educacionais no ambiente escolar. Em consonância com a missão, 

visão e valores da escola convivemos diariamente com novas descobertas e possibilidades de 

intervenções, bem como limites, com vistas a orientar o aluno a descortinar novos horizontes, 

oportunizando a tomada de decisões com base nos conhecimentos aprendidos, 

autoconhecimento, valores éticos e a convivência social. Por fim, sua ação conjunta com pais, 

responsáveis pelos estudantes, professores, funcionários e especialistas – que acompanham os 

alunos nas diferentes áreas – visam a superação de suas necessidades específicas e/ou 

coletivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

A Educação Integral é uma proposta que busca a ampliação do tempo escolar e das 

oportunidades educacionais que culminem no desenvolvimento ético, político, cognitivo, afetivo, 

emocional, social, cultural, físico, motor do educando por meio da promoção de atividades 

educativas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer. 

Em termos específicos, a Educação em Tempo Integral objetiva: 
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 Proporcionar a formação multidimensional do estudante (social, cultural, tecnológica, 

científica, esportiva, saúde, lazer); 

 Melhor das aprendizagens dos estudantes; 

 Reduzir a defasagem idade/ano; 

 Reduzir a evasão escolar; 

 Reduzir a reprovação escolar; 

 Promover r o protagonismo juvenil; 

 Estimular o vínculo da escola com a comunidade; 

 Oferecer educação com qualidade humanística, democrática e inclusiva; 

 Contribuir para a formação integral dos estudantes. 

A proposta da Educação Integral é embasada legalmente na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB nº 9.394/96; no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 

13,005/2014); na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF (art. 221);  no Decreto nº 33.329 de 

2011 (Lei Distrital nº 4.601/2011). Estas leis preveem a oferta progressiva da educação em tempo 

integral nas escolas públicas. A Lei Distrital nº 4.601/2011 especifica que a jornada ampliada visa 

o atendimento de famílias pobres, em territórios de vulnerabilidade social urbana e rural. 

Quanto à assistência técnica, recursos pedagógicos e humanos e incremento de verbas 

destinadas à Educação Integral, foi instituído o Programa Novo Mais Educação (Portaria/MEC 

nº1.114/2016) que objetiva a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes com o 

intuito de melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino 

Fundamental. A verba é creditada por meio de recursos do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE e do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

Os participantes da Educação em Tempo Integral, conforme as Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais para a Educação Integral (2018) são os estudantes matriculados na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e Médio, porém consideram público-alvo para atendimento 

prioritário os estudantes em situação de vulnerabilidade. 

Em virtude dos objetivos de redução de defasagem escolar, evasão e reprovação escolar, 

o público-alvo da Educação em Tempo Integral no Centro de Ensino Fundamental 01 do Varjão 

compreende os estudantes do 3º ao 5º ano que apresentam dificuldade de aprendizagem e/ou 

histórico de reprovação. O atendimento prioritário é destinado às crianças que não têm nenhum 

adulto responsável para cuidar delas no contraturno escolar, deixando-as vulneráveis às drogas 

ou à violência, e/ou crianças maltratadas ou negligenciadas por algum membro da família. 

São destinadas para a Educação Integral quarenta e oito vagas no turno matutino e 

quarenta e oito vagas no turno vespertino, totalizando noventa e seis vagas para estudantes 
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residentes no Varjão, Paranoá, Paranoá Parque, Itapuã e Setor de Chácaras. Os estudantes são 

agrupados em conformidade com o ano (série) que estudam, respeitando o nível de 

aprendizagem apresentada. 

As atividades ocorrem no contraturno das aulas regulares. No turno matutino, iniciam-se às 

7h30 e vão até às 13h30; no turno vespertino iniciam-se às 12h30 e seguem até às 18h30. As 

crianças têm uma hora de almoço e uma hora de descanso. O almoço é realizado no refeitório da 

escola e o descanso nas salas de aula reservadas à Educação Integral. 

A rotina da Educação Integral do CEF 01 do Varjão compreende atividades pedagógicas, 

culturais, artísticas, esportivas relacionadas às áreas do conhecimento, concepções e eixos 

transversais do Currículo da Educação Básica.  

As atividades pedagógicas, culturais, artísticas são desenvolvidas na escola às terças e 

sextas-feiras em grupos de doze crianças. São desenvolvidas oficinas de matemática, contação 

de história, sarau, raciocínio lógico-matemático, teatro, música, apoio pedagógico. As atividades 

esportivas são realizadas às segundas, quartas e quintas-feiras no Grupamento de Fuzileiros 

Navais por meio do Programa Forças no Esporte. Também são ministradas aulas de futsal na 

própria escola às terças-feiras. 

A oficina de matemática é desenvolvida pela voluntária Senhora Dilma, voluntária com 

formação em Administração de Empresas. Tem como público-alvo os estudantes de 4º e 5º anos 

e como objetivo a consolidação de conceitos matemáticos a fim de dar condições à criança de 

estabelecer relação entre o que conhecem e os novos conteúdos, possibilitando uma 

aprendizagem significativa. A oficina de matemática é realizada as terças e sextas-feiras para 

dois grupos no turno matutino e dois grupos no turno vespertino. Cada oficina tem a duração de 

uma hora-relógio. 

A oficina de contação de história é realizada com os estudantes as segundas, quartas e 

quintas-feiras. Esta oficina objetiva despertar o interesse e o gosto pela leitura, bem como a 

formação integral do estudante, pois o contato com a literatura instrumentaliza o sujeito para a 

elaboração, organização e expressão clara dos seus sentimentos e conhecimentos. Os livros 

selecionados para estes momentos remetem à reflexão e questionamentos dos valores sociais e 

éticos. 

O Sarau “Ou Isto ou Aquilo” é uma oficina destinada aos estudantes do 3º ano (e de outros 

anos que não estão alfabetizados) que apresentam dificuldade na sistematização e consolidação 

da alfabetização. A oficina é realizada às terças-feiras das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas. 

A produção do Sarau ou Isto ou Aquilo visa proporcionar momentos de leitura e interpretação dos 

poemas do livro da autora Cecília Meireles com o objetivo de que a criança possa compreender 
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textos orais e escritos, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 

produz. A oficina também tem por objetivo que os estudantes se familiarizem com as palavras 

dos poemas atribuindo significado às partes escritas para produzir seus próprios textos. 

A oficina de raciocínio lógico-matemático tem por finalidade incentivar o educando a utilizar 

diferentes recursos para resolver situações-problemas de diferentes níveis. São utilizados 

atividades e jogos desafiadores que favorecem o pensar, a atenção, a concentração e a 

autonomia na criança. Essa oficina ocorre às terças e sextas-feiras nos turnos matutino e 

vespertino. 

A oficina de teatro visa o desenvolvimento da leitura e da oralidade da criança por meio da 

expressão cênica, estimulando a autoconfiança, a autodisciplina e a liberdade de expressão. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 52) afirmam que: 

“Ao participar de atividades teatrais, o indivíduo tem a oportunidade de se desenvolver dentro 

de um determinado grupo social de maneira responsável, legitimando os seus direitos dentro 

desse contexto, estabelecendo relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a ouvir, a 

acolher e a ordenar opiniões, respeitando as diferentes manifestações, com a finalidade de 

organizar a expressão de um grupo.”  

A música é um recurso utilizado na oficina a fim de proporcionar às crianças a 

sensibilidade musical a partir do reconhecimento de sons graves e agudos, ritmos, pausas. 

Busca-se que a criança desenvolva a atenção e as percepções auditiva e visual, contribuindo 

para outras aprendizagens. Esta oficina ocorre às sextas-feiras nos períodos matutino e 

vespertino. 

O apoio pedagógico é realizado com pequenos grupos ou individualmente a partir das 

dificuldades apresentadas pelos educandos. É elaborada uma grade horária para que todos os 

estudantes da Educação Integral tenham o acompanhamento do desempenho escolar.  

Além desses atendimentos, o CEF 01do Varjão possui uma parceria com o Grupamento 

de Fuzileiros Navais, por meio do Programa Forças no Esporte, uma vertente do Programa 

Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, visando a 

aprendizagem e a prática de esporte de nossos estudantes. O Programa é realizado em 

ambiente externo ao CEF 01 do Varjão, três vezes por semana. O transporte dos estudantes 

acontece atualmente com o ônibus da Marinha e eles são acompanhados por educadores e 

soldados também da Marinha. 

O Centro de Iniciação Desportiva – CID proporciona aos estudantes da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal o conhecimento técnico e tático de diferentes modalidades esportivas, 

buscando identificar diferentes aptidões e interesses dos estudantes, ampliando o processo de 

seleção e formação de futuros atletas. No CEF 01 do Varjão é ofertado o FUTSAL com o 
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professor Rafael as terças e quintas-feiras para os estudantes interessados inscritos na 

Educação Integral. A atividade de FUTSAL não é obrigatória para os estudantes inscritos da 

Educação Integral, porém os que participam deverão observar os horários específicos da aula e 

solicitar permissão ao responsável da Educação Integral para a liberação. 

 

Grade Horária da Educação Integral 

 HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

 

MATUTINO 

7:30 
8:00 

Contação de história Contação de História Contação de História 

8:00 
12:00 

PROFESP 
MARINHA 

PROFESP 
MARINHA 

PROFESP 
MARINHA 

 

VESPERTINO 

13:00 
17:00 

PROFESP 
MARINHA 

PROFESP 
MARINHA 

PROFESP 
MARINHA 

17:00 
18:30 

Contação de história e 
jogos 

Contação de história e 
jogos 

Contação de história e 
jogos 

 
Matutino 

Hora 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

T
e

a
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o
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a
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io

c
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io
 

L
ó
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o
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io
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á
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a
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ú
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ó
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g

ic
o
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P
e
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a
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g
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o
 

M
a
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m

á
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c
a
 

7:30 
9:30 

Todos * * * * 
 

Todos * * * * 

9:30 
10:00 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

10:00 
11:00 

* G2 G4 G1 G3 
 

* G2 G4 G1 G3 

11:00 
12:00 

* G2 G3 G1 G4 
 

* G2 G3 G1 G4 

12:00 
12:30 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

12:30 
13:30 

Descans
o 

Descanso Descanso Descanso Descanso 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

 
 

Vespertino 

Hora 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

T
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á
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12:30 
13:00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 
 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13:00 
14:00 

Descans
o 

Descanso Descanso Descanso Descanso 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

14:00 
15:00 

* G6 G8 G5 G7 
 

* G6 G8 G5 G7 

15:00 
15:30 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 

15:30 
16:30 

* G6 G7 G5 G8 
 

* G6 G7 G5 G8 

16:30 
18:30 

Todos  * * * * 
 

Todos * * * * 
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11- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem 

avanços na aprendizagem do aluno. Tem como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo.  

Estudos contemporâneos nos remetem à ideia de que a avaliação é um processo 

interativo de ação e de reflexão, entre educadores e educando, seguido ou não de 

intencionalidade e que envolve juízo de valor.  

Nesse sentido, Joel Martins (apud Hoffman, 1997) afirma:  

“A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que 

nos impulsiona a novas Reflexões. “Reflexão permanente do 

educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a passo 

do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento. ”  

A avaliação, portanto, deve estar a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria 

das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar problemas, 

encontrarem soluções e corrigir rumos.  

Considerando que a aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção de 

competências e habilidades que favorecem novas experiências, o aluno passa a ser avaliado em 

relação a si mesmo, pois diferem quanto a interesses, capacidades e aptidões, cabendo à 

instituição educacional proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que possibilitem 

seu pleno desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento curricular na abordagem por 

competências requer, necessariamente, a transformação dos procedimentos de avaliação.  

Nessa perspectiva, nossa instituição escolar evitará a adoção da função classificatória da 

avaliação como única forma de avaliar, visto que quando sua função principal é a classificação, 

avalia-se simplesmente para registrar um resultado numérico que determina a aprovação ou a 

reprovação do aluno. As provas aplicadas em momento estanque, nas quais a quantidade de 

pontos determina o resultado, oprimem o aluno, impedindo seu crescimento e servindo de 

mecanismos mediadores da reprodução e da conservação da sociedade. Os erros e as dúvidas 

dos alunos são vistos numa nova perspectiva de avaliação como episódios altamente 

significativos para a ação educativa, gerando novas oportunidades de conhecimento, bem como 

novos procedimentos avaliativos.  
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Cabe ao professor manter uma postura questionadora, transformando a reflexão em 

ação, desenvolvendo um processo interativo, no qual professor e aluno aprendem sobre si 

mesmos e sobre a realidade da instituição educacional.  

Questionar e questionar-se são premissas básicas numa perspectiva dialógica de 

avaliação. Assim, a ação coletiva e cooperativa entre os professores na discussão de questões 

avaliativas, no sentido de trocar ideias, levantar problemas e construir, em conjunto, um 

ressignificado para a sua prática é de suma importância no processo avaliativo, visto que não 

existem receitas de avaliação. No entanto, ressalta-se que esta deve estar fundamentada, 

prioritariamente, em uma concepção de valorização do aluno como sujeito histórico.  

Mesmo reconhecendo a importância das muitas concepções e práticas distintas acerca 

do que significa avaliar, a avaliação formativa é a abordagem proposta pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal.  

Essa avaliação será mediada pelo professor, destinando-se a promover a aprendizagem 

e levando em conta diferentes linguagens e estilos de aprendizagem, dando tratamento didático 

aos “erros”, considerando-os como informações diagnósticas, e incluindo todas as atividades 

realizadas.  

Dessa forma, a avaliação formativa objetivará identificar e conhecer o que o aluno já 

aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios necessários à 

continuidade dos seus estudos.  

Nesse processo avaliativo, os alunos exercem papel central, devendo atuar ativamente 

em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a aprendizagem dos 

alunos deverão ser observadas pelo professor, que deve estar atento para identificá-las, registrá-

las e analisá-las.  

Nesse sentido, a avaliação assume uma característica dinâmica no processo educativo – 

é impulsionadora da aprendizagem do aluno e também promotora da melhoria do ensino.  

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação baseia-se na observação e no 

acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Diagnóstica e contínua e que permite a 

constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o replanejamento docente considerando as 

dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções. Nesse sentido, o registro constitui-

se elemento essencial do processo avaliativo e cabe ao adulto que convive com a criança 

proceder às anotações e demais formas de registro.  

A recuperação de objetivos não alcançados, individualmente ou em grupo, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades diversificadas, reforço, 

atendimento individual e outros procedimentos oportunos em cada caso. Para os alunos do Bloco 

Inicial de Alfabetização do Ensino Fundamental (BIA), utilizam-se também projetos interventivos e 

reagrupamentos.  
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Nas etapas I e II (1° e 2º ano) do BIA, a avaliação da aprendizagem não tem caráter 

promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos que não obtiverem 75% 

de frequência no ano letivo. Fora essa especificidade, a retenção poderá ocorrer apenas na etapa 

III do bloco. O processo avaliativo deve, dessa forma, fazer um caminho de mão dupla: ao 

mesmo tempo em que observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma 

retomada de caminho, de planejamento, de objetivos e/ou de conteúdos, contribuindo para 

reflexões significativas sobre as condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-

pedagógico.  

Utilizaremos como norma geral para avaliação dos alunos as expressas pela Secretaria 

de Educação do DF, sendo que ao final de cada bimestre serão reunidos professores, 

coordenadores, direção, Orientador Educacional e integrantes da Equipe de Apoio à 

Aprendizagem para a realização dos Conselhos de Classe (da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental).  

A avaliação do nosso processo de trabalho será continuada, especialmente nas Reuniões 

de Coordenação, e nossas ações serão ajustadas, sempre que necessário.  

A Educação de Jovens e Adultos possui uma função social e, para tanto, algumas 

concepções de aprendizagem precisam ser consideradas como relevantes. Neste processo uma 

concepção de avaliação reflexiva e coerente é primordial. A avaliação não é uma parte do 

processo, pois deve fazer parte de todo o processo, deve permear todos os momentos da 

aprendizagem.  

Deve-se também considerar que a aprendizagem não é apenas cognitiva, aquela que 

corresponde somente às disciplinas tradicionais, deve também se preocupar com a formação 

integral do cidadão, levando em consideração os aspectos sociais e pessoais que fazem parte 

das relações interpessoais. Todas as ações, discursos, práticas e conteúdos de aprendizagem 

têm uma intenção educativa. É preciso analisar se tais ações contribuem para o crescimento do 

estudante e, o mais importante, como as informações e conhecimentos compartilhados em sala 

de aula serão avaliados.  

Segundo Zabala (1998), os conteúdos de aprendizagem são todos aqueles que 

possibilitam o desenvolvimento de capacidades cognitivas, motoras, afetivas, de inserção social e 

relação interpessoal. É preciso identificar, por mais que seja uma tarefa difícil, os graus de 

conhecimento de cada aluno, para proceder numa avaliação apropriada, que estimule a 

aprendizagem.  

A reflexão que precisa ser feita será no sentido de entender se sancionaremos o fracasso 

ou sucesso. Considerando que as concepções de avaliação aqui propostas têm o objetivo de 

promover o sucesso de nossos alunos, compreende-se que o aperfeiçoamento da prática 

educativa deverá ser o ideal básico de todo educador para o alcance da qualidade do ensino. 
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Percebe-se que somente assim será possível conhecer melhor nosso aluno e poder avaliar por 

meio de intervenções pedagógicas incentivadoras da aprendizagem, de forma que a ação 

avaliadora observe simultaneamente os processos individuais e grupais, além de considerar a 

importância da autonomia e da participação ativa do aluno no processo de ensino/aprendizagem, 

promovendo assim, uma aprendizagem significativa.  

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016) da SEDF, que se 

baseia na compreensão de Villas Boas (2014), a avaliação para a aprendizagem como avaliação 

formativa se compromete com as aprendizagens dos estudantes. Em contraponto, a Avaliação da 

Aprendizagem equipara-se a avaliação somativa que busca apenas o resultado. Percebe-se que 

a primeira se compromete com o presente e com o processo, já a segunda está voltada apenas 

para o futuro e o resultado em si.  

O desafio de praticar a avaliação formativa é bastante eminente, haja vista a dificuldade 

em articular a avaliação informal com as avaliações formais. Dessa forma diversos teóricos da 

educação buscam enfatizar a importância de se praticar diferentes formas de avaliação em sala 

de aula, como forma de amenizar a exclusão ou reprovação que uma avaliação pode causar. O 

indivíduo tem que perceber que seu aprendizado não é apenas importante para ser avaliado com 

uma nota no final, mas sim que fará diferença em toda a sua escolarização e em sua vida. 

Trabalhar apenas com a avaliação da aprendizagem traz essa concepção de que estamos 

estudando apenas para obter uma nota e não para sabermos desenvolver práticas para toda a 

vida.  

A tarefa de trazer a concepção de avaliação para a aprendizagem na formação dos 

professores é válida a partir do momento em que se compreende que esta, busca auxiliá-los no 

processo de ensino-aprendizagem e que contribui para que o indivíduo da EJA perceba a 

importância de estudar determinado conteúdo, tirando o foco da parte somativa e trabalhando 

todo o processo da construção da aprendizagem.  

De acordo com Zabala (1998), a finalidade fundamental do ensino deve ser a formação 

integral da pessoa e a partir desta compreensão a avaliação precisa ser formativa, de modo que 

permita conhecer a situação de partida, que seria a Avaliação diagnóstica. Posteriormente será o 

momento de elaborar um planejamento para intervir de forma adequada e, também, 

fundamentado.  

Tal proposta de intervenção deve ser flexível e permitir a adaptação das atividades, 

tarefas e conteúdos, que deve acontecer no ambiente da aula e não apenas em propostas 

específicas de avaliação. De acordo com Villas Boas, “Avaliação é aprendizagem. Enquanto se 

avalia se aprende e enquanto se aprende se avalia”. (VILLAS BOAS, 2014, p.76) 
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12- ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA 

CURRICULAR DA ESCOLA  

 

A proposta do CEF 01 do Varjão está centrada na aprendizagem do aluno que é um ser 

original que já traz uma bagagem de vida, que tem potencialidades e aprende na vida social e no 

ambiente escolar.  

Nessa perspectiva a organização curricular dessa instituição parte do princípio que se 

deve conhecer bem o aluno, sua história escolar e de vida, seu nível de aprendizagem, suas 

aptidões e dificuldades. Baseado nisso toda a organização dos métodos parte do diagnóstico 

feito com o aluno com acompanhamento feito através de fichas próprias e levantamentos, com 

elaboração de portfólios para controle e acompanhamento do crescimento individual do aluno.  

As atividades serão propostas baseadas no Currículo de Educação Básica da Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, Currículo em Movimento para Educação Básica e o 

trabalho com os temas transversais.  

A interdisciplinaridade e a contextualização serão princípios utilizados na organização 

curricular, privilegiando também o trabalho com projetos. Dessa forma, é oportunizado ao 

estudante visita a museus, parques ecológicos, cinemas, espetáculos musicais e teatrais entre 

outros. 

Conforme a Lei nº 11.645/08 os conteúdos referentes à história e cultura afro brasileira, 

africana e indígena serão trabalhados dentro do currículo, sendo privilegiados em aulas de artes 

e literatura, além da inclusão do tema no trabalho com projetos escolares.  

A instituição de ensino buscará materiais de esclarecimento sobre o tema, montando na 

biblioteca escolar um acervo de consulta para o planejamento dos professores.  

O Ensino religioso integrará a parte diversificada, onde será facultado ao aluno. O ensino 

religioso será ministrado dentro do currículo nos horários normais de aula, tendo como enfoque a 

formação básica do cidadão, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa, sem qualquer 

forma de proselitismo.  

Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO – 1994) as escolas devem ajustar-se a 

todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. 

Neste conceito devem-se incluir crianças com deficiência ou superdotadas, crianças da rua ou 

crianças que trabalham, crianças de populações imigradas ou nômades, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de ares ou grupos desfavorecidos ou marginas.  

Baseado nesse princípio e em atendimento a Lei 9394/96 LDB a escola desenvolverá 

ações e estratégias para integração e inclusão dos alunos, favorecendo o acesso, a permanência 
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e o sucesso escolar desenvolvendo um ensino cooperativo entre a sala de apoio e a professora 

regente, integrando a família ao ambiente escolar bem como orientando quanto ao atendimento 

especializado adequado, realizando a adaptação do material didático e pedagógico e adaptação 

para a acessibilidade física, atendendo o aluno na sua necessidade especial, auxiliando – o em 

sua caminhada, superando as condições limitantes. Os alunos serão enturmados em classes 

comuns, turmas de Integração Inversa ou Classes Especiais conforme sua necessidade e 

atendimento a estratégia de matrícula, tendo o direito a uma vida plena, onde possa ser usufruído 

plenamente a sua cidadania.  

Pensando na abrangência das aprendizagens para todos os estudantes bem como no 

princípio da Avaliação Formativa onde a avaliação é contínua e a recuperação processual, são 

realizados Projetos Interventivos com as crianças que necessitam de atendimento 

individualizado, ocorrendo tanto no horário de aula quanto no contraturno. Com relação aos 

reagrupamentos, existe a preocupação permanente do atendimento pontual dos estudantes a 

partir de avaliação diagnóstica constante onde há o mapeamento para a formação do 

reagrupamento intraclasse e só após sua execução e avaliação pelos professores responsáveis e 

coordenadores se realiza o reagrupamento interclasse, possibilitando um momento específico 

com o olhar de outro profissional. 

Em relação à educação integral amparada no art. 25 da Constituição Federal em 

consonância com o art. 2º da LDB e regulamentada pelo Decreto nº 28.504 do GDF a instituição 

estará se preparando através de uma estruturação física e logística, buscando parcerias, no 

sentido de oferecer um maior tempo do aluno na escola, mas com qualidade onde o mesmo 

possa desenvolver suas potencialidades com segurança, bem-estar e um atendimento 

diferenciado a nível pedagógico e de estrutura física escolar. Esse trabalho será gradativo até se 

atingir a totalidade da Instituição.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionamos abaixo as etapas para organização curricular dessa instituição 
 

 

 

 Diagnóstico – Uma turma é sempre diferente da outra para iniciar um trabalho com um 

grupo é fundamental conhecê-lo bem, portanto será realizado por cada professor 

individualmente uma entrevista com o aluno e a testagem baseada no teste da 

psicogênese.  

 Traçar o perfil – A direção em conjunto com os professores irá fazer a análise e tabulação 

dos dados e planejar as intervenções necessárias para atender as dificuldades dos alunos.  

 Organização – Será organizado um portfólio por turmas onde estarão arquivados os 

testes dos alunos, e as fichas que acompanharão todo o desenvolvimento do aluno 

durante o ano letivo.  
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 Definição de metas e objetivos - A equipe estabelecerá os objetivos e os caminhos para 

alcança-los em consonância com o conteúdo a ser trabalhado. Será definido à 

metodologia a ser aplicada e estratégias de intervenção por turma frente ao resultado do 

diagnóstico.  

 Trabalho Interdisciplinar - Organizar o currículo buscando o trabalho interdisciplinar, 

fazendo com que o conhecimento do aluno seja global, e não fragmentado.  

 Temas Transversais - Organizar o currículo de forma que os temais transversais estejam 

presentes vinculados às disciplinas.  

 Contextualização - Organizar o currículo de forma a atender o aluno em seu cotidiano, 

buscando a relação, funcionalidade colocando o tema de estudo dentro de um universo em 

que ele se faça sentido.  

Ao eleger como eixos transversais: Educação para a diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade o currículo contempla as 

narrativas historicamente negligenciadas que são as das crianças, dos negros, das mulheres, dos 

índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre outros.  

Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando 

temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que em regra geral são deixados à 

margem do processo educacional.  

Os eixos dizem respeito ao coletivo escolar e possibilitam o acesso dos alunos aos 

diferentes referenciais da leitura do mundo, com vivências diversificadas e a construção e 

reconstrução de saberes.  

Os conteúdos passam a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que 

indicam referenciais para o trabalho pedagógico que será desenvolvido de forma interdisciplinar, 

integrada e contextualizada.  

A instituição tem por base as diretrizes norteadoras da SEEDF, com vistas à promoção 

de uma nova cultura educacional comprometida com a gestão da aprendizagem, ou seja, “zelar 

pela aprendizagem dos alunos” e assim formar cidadãos competentes, sensíveis e éticos.  

A Escola segue o Currículo em Movimento da Educação básica que possibilita uma 

experiência educacional rica e diversificada, com o desenvolvimento do pensamento crítico e 

libertador. 
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13- PLANO DE AÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

 
DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação das 

ações 
Responsáveis Cronograma 

Favorecer 
momentos de 

estudo que 
garantam a 
formação 

continuada dos 
docentes. 

Capacitar 100% 
do corpo docente 

da escola, 
favorecendo a 
ressignificação 

da prática 
pedagógica. 

Oportunizar aos 
docentes a 
formação 

continuada. 

*Realização de 
reuniões 

semanais para 
estudos na 

coordenação 
pedagógica, com 

envolvimento 
dos 

coordenadores, 
direção, 

professores e 
supervisão. 

*Participação 
dos docentes em 

cursos 
oferecidos pela 
Secretaria de 

Educação e/ou 
entidades 

conveniadas. 
*Realização de 

encontros 
bimestrais com 
cada professor. 

Os momentos de 
estudos serão 
avaliados ao 
final de cada 

encontro, 
destacando a 
importância do 
assunto para a 

melhoria da 
prática 

pedagógica. 
A cada encontro 
o professor irá 

avaliar as 
práticas e 

metodologias 
adotadas, no 

sentido de 
apontar avanços 

e/ou 
dificuldades. 

Professores 
Direção 

Coordenadores 
SOE 

Sala de recursos 
EEAA 

As coletivas para 
estudo 

acontecerão às 
quartas-feiras 
durante todo o 

ano letivo. 
Os Encontros 

Pedagógicos de 
cada professor 

com a 
coordenação 

pedagógica e a 
direção 

acontecerão a 
cada bimestre. 

 

 

 
DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
Das ações 

Responsáveis Cronograma 

Atender as 
necessidades de 

aprendizagem 
dos alunos em 

suas 
especificidades 

Elevar ao final de 
2019, os índices 
de aprovação em 

90%. 

Promoção de 
atividades de 

reagrupamento 
intraclasse, 

semanalmente e 
interclasse por 

mês ou 
quinzenal. 

Os 
reagrupamentos 

serão 
registrados, 

acompanhados e 
avaliados de 

maneira 
sistemática, 

pelos alunos e 
professores, a 
cada atividade. 

Durante as 
coletivas 

semanais, os 
professores farão 
relatos sobre os 

resultados 
alcançados. 

Professores 
Direção 

Coordenadores 

Durante todo o 
ano LETIVO 
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Estimular o 
prazer pela 

leitura. 
Desenvolver a 
capacidade de 

aprender 
alcançando o 
pleno domínio 

da leitura. 

Promover o 
Momento da 

Leitura na escola. 

Realização do 
Momento da 

Leitura coletiva 
com 

apresentações 
eventuais de 

contadores de 
história. 

Ao final de cada 
Momento da 

Leitura realizar 
uma avaliação 

dizendo se 
gostou ou não da 
história, o motivo 
e se a indicaria. 

Professores 
Direção 

Coordenadores 
Semanalmente 

Dinamizar o 
recreio por meio 
de brincadeiras 
ou brinquedos 

variados. 
Construir o 

Pelotão da Paz, 
que será 

formada por 
alunos para ser 
o responsável 
pelo brinquedo 
de sua sala e 

auxiliar as 
atividades. 

 

 
 

Reduzir em 
100% as brigas e 

a violência no 
recreio. 

 

Recreio 
dinamizado com 

jogos e 
brincadeiras. 

A avaliação do 
recreio será 

realizada pelos 
alunos e pelo 

Pelotão da Paz 
intermediada 
pela direção a 
cada bimestre. 

Professores 
Direção 

Coordenadores 

Diariamente e no 
segundo 

semestre de 
2019 

Reconhecer o 
nível de 

aprendizagem 
de cada aluno, 
para realização 

das devidas 
intervenções, 
por meio de 
utilização de 
instrumentos 

variados e 
construídos pela 

Equipe da 
Escola 

Realizar 
bimestralmente 

avaliações 
internas com os 

alunos 

As avaliações 
serão realizadas 

pela Equipe 
Gestora e 

Coordenação, 
que irá fazer os 

devidos registros 
e avaliar os 

resultados com 
os professores. 

Os resultados 
serão 

apresentados, 
analisados e 

discutidos com 
os professores. 

Direção e 
Coordenação 

Bimestralmente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
Das ações 

Responsáveis Cronograma 

Envolver a 
comunidade nos 

principais 
acontecimentos 

da Escola. 

Aumentar 
gradualmente o 
número de pais 
na participação 

efetiva das 
atividades 

pedagógicas e 
administrativas. 

Realização de 
reuniões, 

questionários, 
oficinas e 

dinâmicas que 
favoreçam a 

participação da 
comunidade. 

 
 

Será realizada 
após o término 

das reuniões com 
os participantes. 

Equipe Gestora 
Supervisão 

Coordenação 

Durante todo o 
ano letivo 
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Utilizar as 
parcerias na 

articulação das 
ações, de 

acordo com os 
princípios da 

Gestão 
Democrática. 

Garantir a 
participação do 

Conselho 
Escolar; 

Incentivar a 
participação da 

APM; 

Estabelecer 
parcerias com 
segmentos da 

comunidade local 

Sempre que se 
fizer necessário. 

Equipe Gestora 
Durante todo o 

ano letivo 

Criar 
mecanismos 
para que a 

comunidade 
conheça o PPP 

da escola. 

Melhorar os 
canais de 

comunicação 
com a 

Comunidade, 
favorecendo a 

compreensão da 
intencionalidade 

da proposta 
vigente. 

Planejamento 
dos momentos 

em que a 
comunidade seja 

convidada a 
participar das 
reuniões ou 

convocações. 

Levantamento do 
quantitativo de 
participantes e, 

posterior 
divulgação no 

quadro de avisos 
da Escola. 

Equipe Gestora 
Durante todo o 

ano letivo 

Garantir os 
recursos 

pedagógicos, 
tecnológicos e 
materiais que 

facilitem a 
qualidade dos 

trabalhos 
desenvolvidos 
pelos diversos 
segmentos da 

Unidade de 
Ensino. 

Adquirir recursos 
materiais para 

aprimorar o 
ensino e a 

aprendizagem, 
bem como o 

melhor 
funcionamento 

desta Unidade de 
Ensino. 

Dinamização da 
arrecadação de 

recursos por 
meio de: APM, 
rifas, bazar e 

almoço 
beneficente junto 

à comunidade 
escolar. 

Administração 
eficiente dos 

recursos 
públicos. 

Análise e 
divulgação dos 

recursos obtidos. 
Equipe Gestora 

Durante todo o 
ano letivo 

 
 

 
DIMENSÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
Das ações 

Responsáveis Cronograma 

Oportunizar 
momentos de 

estudo para que 
toda a Equipe 
escolar tenha 

formação 
continuada. 

Crescimento 
profissional com 

o objetivo de 
melhorias na 
qualidade do 

ensino. 

Promoção de 
atividades de 

reagrupamento 
intraclasse, 

semanalmente e 
interclasse por 

mês ou 
quinzenal. 

Análise do 
envolvimento dos 
participantes nas 

atividades 
proporcionadas. 

Direção 
Coordenadores 

Durante todo o 
ano LETIVO 

Auxiliar os 
profissionais da 
escola em suas 

demandas. 

Melhorar o 
trabalho coletivo 

com a 
colaboração 

mútua. 

Reuniões 
Escuta 

Pedagógica 
Estudo de caso 

Dinâmicas 

Escuta sensível. 
Direção 

Coordenadores 
Supervisores 

Durante o ano e 
sempre que se 

fizer necessário. 

Estabelecer a 
utilização de 

canais de 
comunicação 

com a 
comunidade 

escolar. 

Incentivar o 
compromisso das 

pessoas que 
colaboraram com 
a construção do 

PPP. 

Integração da 
comunidade à 

escola; 
Valorização dos 
profissionais da 

educação; 
Observação dos 

direitos e deveres 
de cada membro 
da comunidade 

escolar. 

Análise da efetiva 
participação. 

Equipe Gestora Durante o ano. 
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DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 
 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
Das ações 

Responsáveis Cronograma 

Atender aos 
critérios 

estabelecidos na 
aplicação dos 

recursos 
públicos 

destinados à 
escola: PDAF e 

PDDE. 

Aplicar e prestar 
contas dos 
recursos 

financeiros 
oriundos das 

diferentes fontes 

Planejamento 
junto à 

comunidade 
escolar para a 
aplicação dos 

recursos. 
Realização de 

assembleias para 
elaboração da 

Ata de 
Prioridades. 

 

Divulgação em 
espaços próprios 
para avaliação 
periódica da 

aplicação dos 
recursos. 

Equipe Gestora 
Conselho Escolar 

Professores 

Durante todo o 
ano LETIVO 

 
 
 

 
DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Objetivos Metas Ações 
Avaliação 
Das ações 

Responsáveis Cronograma 

Zelar pela 
estrutura física e 

material da 
escola. 

Conservar de 
forma 

satisfatória, a 
estrutura física e 

patrimonial  
 

Observar e 
avaliar às 

necessidades 
materiais a fim de 

supri-las. 

Monitoramento 
contínuo dos 
espaços da 

escola. 

Equipe Gestora 
Professores 
Equipe de 
Vigilância 

Diariamente 
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14- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  

 

A Proposta Pedagógica do CEF 01 do Varjão se apoia na ação de qualidade realizada 

pelos professores, na integração em relação aos objetivos pedagógicos assumidos e na melhora 

continuada das nossas relações de trabalho. Ela representa a concretização de nossa disposição 

em atuar de forma ética e integrada e norteando nossas ações, sendo ajustado à medida que se 

identifique novas necessidades e demandas.  

A avaliação se dará ao longo do ano letivo bem como nos DIAS LETIVOS TEMÁTICOS 

(de acordo com calendário escolar vigente), através de apresentações para toda comunidade 

escolar e com a construção de Grupos de Trabalho (GTs) para propor sugestões para cada tema 

específico que componha a Proposta Pedagógica. Após a apresentação, os grupos se dividem 

(cada grupo deverá ter pelo menos um representante de coletivo escolar: pais/alunos, 

professores e funcionários) e, com a mediação de membros da equipe pedagógica, serão feitas 

reflexões e anotadas as possíveis sugestões do coletivo escolar. 

Após avaliação, serão compilados os dados observados e as sugestões pertinentes para 

a realização de um momento específico destinado ao planejamento de novas ações ou propostas 

de intervenções pedagógicas necessárias, que poderão acontecer nas reuniões gerais de 

coordenação, com a participação de todos os professores da equipe da escola e demais 

servidores, e consequentemente, esta Proposta Pedagógica passará pelos ajustes possíveis e 

viáveis. 
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15- PROJETOS ESPECÍFICOS 
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Projeto VIVE –“ Vivendo Valores na Escola” 
 

 

RESPONSÁVEL: Equipe Gestora 

JUSTIFICATIVA:  

 

Dentro de um contexto social em que o desrespeito distancia o cidadão de uma vida 

saudável, harmoniosa e feliz, a educação em valores no ensino se faz cada vez mais necessária. 

Vivemos em constante processo de transformação e, nesse processo, o fortalecimento das 

virtudes humanas é imprescindível às escolhas, para não seguirmos por caminhos que nos 

afastem de nossos verdadeiros ideais. Ao compreender que todo indivíduo, organização, família, 

escola e comunidade têm um papel vital a desempenhar, precisamos contribuir para a 

transformação dessa realidade. Numa sociedade justa, respeitadora, honesta, pacífica etc. Os 

direitos se tornam práticas naturais, fazendo parte da própria cultura. Partindo do princípio de que 

são os nossos valores que nos conduzem, tal reforço e empenho contribuirão positivamente para 

a formação dos alunos no meio escolar e, posteriormente, na profissão, como cidadãos 

conscientes, responsáveis, úteis à sociedade e, principalmente, felizes. Precisamos utilizar-nos 

de metodologias que enfoquem valores como: honestidade, altruísmo, solidariedade, respeito, 

justiça, amor, humildade, gratidão, responsabilidade e assertividade. Perceber o mundo dessa 

maneira significa compreender cada elemento como participante de uma totalidade, que é viva, 

ou seja, precisamos entender a realidade de um ponto de vista integrativo. A escola também 

absorve trabalho humano, recursos naturais, dinheiro, convicções ideológicas e filosóficas. 

Processam todas essas “entradas” e devolvem como “saídas”, não só o conhecimento aos 

alunos, mas também valores, regras de conduta, benefícios comunitários. O despertar para esta 

prática exige a constante participação do corpo docente, dos alunos, das famílias e da 

comunidade, criando conexão e/ou constituindo vínculos, como característica central. Ao mesmo 

tempo, estabelecendo competências e habilidades para dialogar e administrar conflitos. Contudo 

para isso, é preciso ampliar as oportunidades de aprendizagem que envolvem as experiências 

práticas, pois oferecer a todos a possibilidade de participar é o mesmo que dizer: “Vocês são 

capazes de tomar decisões acertadas, vocês são dignos de confiança. ” Ao se tornarem 

protagonistas de ações, educadores, alunos e famílias veem seus vínculos com o mundo, com o 

meio ambiente, fortalecer-se. Sabemos que é indiscutível a importância desta educação; no 

entanto, num mundo globalizado, precisamos promover essa temática em dimensões globais. 

Somos parte de um todo e viver em harmonia com a Natureza é ter compromisso e 
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responsabilidade tanto com as gerações atuais e com todos os seres vivos, como também com 

as futuras gerações. Neste campo, temos muitos desafios a enfrentar, mas contribuir para a 

formação e desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, reconhecendo que a paz é a plenitude 

criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas e culturas, com outras vidas, 

com a Terra, com o meio ambiente e com a totalidade maior da qual somos parte, é 

responsabilidade de todos nós. Assim, a escola que objetiva ser instituição de relevância no 

desenvolvimento do caráter de pessoas e homens de bem, principalmente, na construção e 

reconstrução de ambientes harmônicos e dialógicos, e de convivência, não deverá deixar de lado 

a discussão, os debates sobre sua própria condição de convívio, sobre o que é certo e errado e 

que afetam o desenvolvimento das parcerias e a coletividade.  

Os relatos coletados na escola nos permitiram confirmar que os projetos, as ações 

pedagógicas que são realizadas na escola necessitam estar articulados com objetivos claros, 

delineados no Projeto Político Pedagógico. Esse documento sintetiza a visão de homem, de 

mundo, de sociedade, de processo de ensino e de aprendizagem que norteará “os caminhos” da 

escola e de seus profissionais. O trabalho com valores se enriquece muito se estiver contido no 

Projeto Político Pedagógico da escola dando um sentido mais profundo às metas da educação. 

De acordo como o que se observa em Zabalza (2000, p.21): [...], o tema dos valores foi e será um 

tema-chave em qualquer processo de ação e de reflexão sobre as pessoas e suas ações; desde 

a religião à filosofia, desde o pensamento social às doutrinas econômicas e políticas, desde a 

educação à psicologia. Em geral, tudo está envolto em valores (ou contra valores) que dão 

sentido às ideias e às propostas que em cada âmbito são estabelecidas.  

Assim, sob o viés dos valores, Zabalza (2000) aponta que nenhuma educação terá 

sentido, se sustentará se não estiver comprometida com valores. São eles os grandes 

orientadores que ajudam a dar sentido à vida, a construir-se como pessoa responsável, 

comprometida e emocional e socialmente ajustada. Quando nos remetemos à ação pedagógica 

relacionada ao tema valores é fundamental que o coletivo escolar esteja envolvido e consciente 

de seu papel de intervenção. No projeto relatado foi possível observar essa parceria entre os 

profissionais e o reconhecimento dessa parceria nos relatos dos alunos. Formar para os valores 

implica vivência dos mesmos no dia a dia da escola e da sala de aula, no pátio, no refeitório; 

enfim, todos os espaços de convívio e de diálogo entre pessoas devem estar embebidos desse 

propósito (TREVISOL, 2009). Com o foco voltado para uma educação de ascensão do humano, 

vale ressaltar que: A educação deve ser vista como um processo integral que permite às crianças 

e aos jovens aprender a pensar, raciocinar, sintetizar, serem responsáveis, praticar as virtudes de 

solidariedade e de amor ao próximo. [...] a educação desenvolva a autonomia, a criatividade, o 

espírito científico, o espírito literário e artístico. [...] que contribua na construção da identidade e 

da autoestima, que incite ao respeito dos direitos humanos e dos valores éticos e que, permita 
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desenvolver relações de amizade e de solidariedade com os outros (PARRAT-DAYAN, 2008, 

p.104).  

Consideramos o trabalho desenvolvido na escola uma “proposta de educação moral”, 

compreendida não e tão só como um meio de adaptação social ou de aquisição de hábitos 

virtuosos; também não é apenas o desenvolvimento do juízo moral ou o descobrimento dos 

próprios valores. A educação moral é uma tarefa complexa que os seres humanos realizam com 

a ajuda dos seus companheiros e dos adultos para elaborar aquelas estruturas de sua 

personalidade que permitirão integrar-se de maneira crítica ao seu meio sociocultural (PUIG,  

1998). Enfim, uma proposta de educação moral que objetive a construção de uma 

personalidade moral.  

“Ao desenvolver as ações planejadas percebeu-se que a escola está, cada vez mais, 

trabalhando, primeiro, para educar no sentido de desenvolver bons hábitos nos alunos, para fazê-

los entender regras de bom convívio, sentimentos de companheirismo e solidariedade, para, em 

segundo lugar, realizar sua verdadeira atividade que é a de ensinar. Sabe-se que vários são os 

fatores que interferem na atenção e concentração da pessoa no processo de aprender, dentre 

eles a inquietude natural das fases de desenvolvimento do ser humano (infância e adolescência), 

mas que de maneira alguma se deve deixar de lado as exigências que a vida promove, isto é, a 

seleção natural dos responsáveis com os que não são, dos criativos dos não criativos, dos éticos 

com os não éticos, dos morais com os amorais, dos solidários com os egoístas, dos autônomos 

com os dependentes, dos honestos com os desonestos, dos mentirosos com os verdadeiros, 

confiáveis. Quando se busca desenvolver trabalhos dessa natureza assume-se o conceito de que 

valores (moral/ética) são adquiridos. Por isso, é necessário que o organismo amadureça, interaja 

com objetos e outras pessoas, que seja submetido a um processo educativo adaptando-se e 

desadaptando-se constantemente ao meio físico e social. ” ORIENTADORA EDUCACIONAL 

MARIA LUCINDA 

 

OBJETIVO GERAL  

 

o Desenvolver valores e ações que promovam a progressão individual e coletiva em 

relação ao respeito à vida, à justiça, à solidariedade e à harmonia social e 

ambiental. Contribuir para a formação do indivíduo que atua na construção de um 

mundo melhor.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

o Apresentar ao aluno que, ao despertar o amor que existe no indivíduo, inicia-se o 

processo de transformação da realidade social, desenvolvendo o prazer do trabalho 
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em conjunto, entendendo o ato de cooperar como uma prática fundamental para o 

bem comum;  

o Entender a responsabilidade como a habilidade de tomar decisões acertadas e de 

responder pelos próprios atos em relação à sociedade e ao meio ambiente; 

o Desenvolver atitudes de respeito pelo eu, pelos outros e pela Natureza, estimulando 

a prática do altruísmo e ações de gentileza com o próximo e com o mundo, levando 

o aluno a perceber que, na união, é necessário compartilhar e realizar ações para a 

felicidade de todos;  

o Cultivar a amizade e a honestidade, aperfeiçoando relações harmônicas pautadas 

na ética.  

o Estimular, através de trabalhos didáticos e diálogos, o desenvolvimento de posturas 

necessárias para a criação e preservação de bons relacionamentos no dia-a-dia 

escolar e familiar. 
 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 

 

 

Mês Tema Objetivo 

Março 

Amor 

Melhorar o relacionamento do grupo em si, estimulando uma visão 

positiva com relação à vida, aos alunos, à família, à escola, ao 

professor. Favorecer o sentimento de amor entre todos e 

desenvolver a autoestima e a participação efetiva nas diversas 

atividades propostas.  

Respeito 

Aumentar a prática deste valor nos relacionamentos da escola, 

estendendo-se à família e à sociedade, oferecendo meios para 

uma reflexão mais abrangente sobre este valor. Incentivar atitudes 

mais profundas de respeito à vida, à Natureza e às pessoas, bem 

como o autorrespeito.  

Abril Amizade 

Oferecer meios para auxiliar a prática da amizade entre os alunos, 

mantendo o grupo em harmonia com os ideais e objetivos 

propostos desde o início do ano letivo e exercitando a prática da 

honestidade nas relações.  

Maio Cooperação 

Compreender que cooperação é o ato ou efeito de cooperar.  

Reconhecer que essa é a forma de ajudar as pessoas a atingirem 

um objetivo; onde duas ou mais pessoas trabalham em função de 

um bem.  

Junho Gentileza 

Compreender que a gentileza é considerada como a qualidade de 

amigável. Este adjetivo refere-se aquilo que é gentil, amoroso e 

amável.  
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Neste sentido, fala-se de “pequenas atitudes ou tarefas”, como o 

compartilhamento de seus materiais de ensino com os colegas, 

conhecidos, cumprimentar aos demais, alimentar o animal de 

estimação ou agradecer a seus pais todos os dias pela comida que 

eles preparam, etc. Atitudes como essa é que fazem a diferença. A 

gentileza pode ser definida como um comportamento ou ato 

compassivo, atencioso e carinhoso com os outros. Por isso, 

engloba diversas atitudes tais como simpatia, generosidade, 

compaixão e altruísmo.  

Logo, o ser que carrega em si a gentileza, também pode ser 

considerado um ser simpático.  

Agosto  

Responsabilidade  

 

 

Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio de nossas 

ações e que, através do altruísmo, procurando fazer feliz seu 

semelhante, é possível colher felicidade, amizade e respeito.  

Honestidade 

Compreender que Honestidade designa o ato de ser honesto. É ser 

verdadeiro e correto; acima de tudo honrar a si mesmo e ao outro, 

é obedecer incondicionalmente às regras existentes na sociedade 

em que se vive. Etimologicamente, a palavra honestidade origina-

se do latim “honos” que remete para dignidade, aquilo que é digno 

e honroso.   

Honestidade é não fraudar, não mentir, não enganar, é ser decente 

e fiel aos princípios morais e éticos estabelecidos. Honestidade é 

falar a verdade e agir com sinceridade. O indivíduo honesto repudia 

a malandragem e a esperteza de querer levar vantagem em tudo.  

Quando tentamos esconder nossas ações que sabemos que são 

erradas, quando não agimos da forma que sabemos que é o mais 

correto a se fazer ou quando tentamos esconder uma verdade 

enganando alguém para tirarmos vantagem, estamos infringindo o 

princípio da honestidade.  

Dentre os sinônimos de honestidade, listados nos dicionários, 

podemos citar alguns como: integridade, seriedade, honradez, 

retidão, virtude, sinceridade, dignidade, lealdade, lisura, 

imparcialidade e vários outros que conseguem trazer dentro de sua 

estrutura o mesmo poder que carrega a palavra original.   

De acordo com os dicionários, são antônimos de honestidade: 

impostor, mentiroso, malfeitor, malandro, safado, enganoso, 

hipócrita, enganador, charlatão, cínico, corrupto, larápio, vigarista, 

dissimulado, canalha, espertalhão, sujo, vil, desonesto, desleal, 

falso, traidor, trapaceiro, malvado, bandido, entre outras palavras. 



62 
 

Setembro  União  

Desenvolver a prática de que “a união faz a força”, compreendendo 

que a união é como uma corrente que se torna mais forte, quando 

possui muitos elos. Encorajar os alunos a se perceber como 

pertencentes a uma grande família, que é a humanidade, 

estimulando atitudes de ajuda e companheirismo.  

Outubro  Ética  

Compreender que ser um cidadão ético é cumprir as normas e 

regras impostas pela sociedade a qual pertence, e que norteiam a 

conduta dos seres humanos.  

 

Novembro/  

Dezembro  
Felicidade  

Compreender a felicidade numa perspectiva de consciência 

construtiva e pacífica com relação ao mundo e ao próximo, 

promovendo experimentos que propiciem a todos o contato com 

sua paz interior e êxito nas relações familiares e da sociedade em 

geral, através de pensamentos, palavras e ações positivos.  

 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA POR 

MEIO DO DICIONÁRIO DA CIDADANIA 

 

 

 

 

 

 

Cidadania: é uma condição de cada indivíduo que nasce em um país, tendo ele ou ela de seguir 

regras, regimes, diretrizes, bem como, possuindo o direito de vir e ir dentro das normas 

estabelecidas do país. São os direitos e deveres de cada um.  

Honestidade: honestidade designa o ato de ser honesto. É ser verdadeiro e correto; acima de 

tudo honrar a si mesmo e ao outro, é obedecer incondicionalmente às regras existentes.  

Moral: é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do 

cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. As regras 

definidas pela moral regulam o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a 

moralidade e com os bons costumes.  

Ética: significa tudo aquilo que está relacionado com o comportamento íntegro do ser humano e 

sua postura no meio social. Ético refere-se à Ética, uma parte da filosofia que estuda os 

princípios morais que orientam a conduta humana.   
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Honra: conjunto de qualidades morais entre as quais se destacam honestidade, probidade, 

dignidade e retidão. Decência: conformidade com os padrões morais e éticos da sociedade; 

dignidade, correção, decoro.  

Pudor: sentimento de vergonha com respeito a atos que ferem as qualidades de caráter de um 

indivíduo, como a decência, a honestidade, a honra.  

Dignidade: qualidade de quem é digno, ou seja, de quem é honrado, exemplar, que procede com 

decência, com honestidade.  

Integridade: significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de 

honestidade, retidão, imparcialidade.  

 

 

Caráter: é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um 

indivíduo ou de um grupo. É a firmeza e coerência de atitudes.  

 

Decoro: acatamento das normas morais; dignidade, honradez.  

Altruísmo: atitude de amor ao outro; ausência de egoísmo. Por vivermos em sociedade, 

dependemos continuamente uns dos outros. Nenhum ser humano é capaz de sobreviver sozinho; 

somos seres sociais. Por isso, para sermos cidadãos comprometidos, precisamos nos preocupar 

com a coletividade, com o bem-estar de todos.  

Fraternidade: é a união harmoniosa entre os indivíduos, baseada na dignidade e na igualdade 

entre todos os seres humanos. Agir com fraternidade é tratar os outros como se fossem nossos 

irmãos.  

 

Solidariedade: relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de 

maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação de apoiar o outro. A solidariedade é 

muito importante na vida em sociedade, pois permite que os indivíduos se preocupem uns com 

os outros e se apoiem quando necessário. Uma sociedade solidária é uma sociedade mais unida, 

forte e feliz.  

 

Respeito: é um sentimento positivo que condiz com o ato ou efeito de respeitar, assim como de 

ter apreço e consideração por algo ou alguém. Outro uso do termo respeito é quando alguém fala 

sobre um tema específico com respeito, por exemplo, sobre diferentes crenças, condutas ou 

religiões. Isso quer dizer que o indivíduo debateu sobre o assunto de forma sensível e prudente.  
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Verdade: é uma palavra que está diretamente relacionada a tudo aquilo que representa o que de 

fato é real e concreto dentro do sistema de valores do ser humano. É a ausência da mentira, é 

ser completamente verdadeiro e sincero. O termo refere-se à fidelidade, estabilidade, lealdade, 

caráter e principalmente honra.   

 

Sinceridade: é ser honesto, transparente consigo mesmo e com o outro, é mostrar ao outro a 

verdade ou opinião sem criticá-lo, deixando claro sua posição. Utiliza-se a palavra sinceridade 

para definir o traço de caráter ou a personalidade de uma determinada pessoa, é uma virtude que 

se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal.  

 

Confiança: é um conceito positivo, sentimento de certeza, tranquilidade, sossego, daquele que 

confia na probidade de alguém ou algo, crédito, segurança, crença de que algo é de qualidade 

superior e não falhará, sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas com quem se 

mantém relações de amizade ou negócios.  

 

 Tolerância: Ato ou efeito de tolerar, de admitir, suportar; qualidade ou condição de ser tolerante, 

paciente. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação e admitir, nos outros, 

maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo completamente opostas às 

adotadas por si mesmo.  

 

Igualdade: é a ausência de diferença. A igualdade ocorre quando todas as partes estão nas 

mesmas condições, possuem o mesmo valor ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de 

vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas.  A palavra igualdade está relacionada com o 

conceito de uniformidade, de continuidade, ou seja, quando há um padrão entre todos os sujeitos 

ou objetos envolvidos.   

 

 

 

Benignidade: qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a 

generosidade, a bondade e a benevolência.  

 

Justiça: particularidade do que é justo e correto, como o respeito à igualdade de todos os 

cidadãos, por exemplo. É o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação 

dos direitos em sua forma legal.  
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Compaixão: é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e 

empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o outro a 

superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional.  

 

Disciplina: obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado 

grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada 

pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou 

seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade.  

Discernimento: significa o ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo. É 

sinônimo de critério, escolha, reflexão. Discernir é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a 

distinção entre duas ou mais coisas.  

Responsabilidade social: diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos 

e empresas para com a sociedade em geral. Visando buscar um mundo mais justo através de 

ações que irão contribuir para o bem estar da comunidade e/ou empresa.   

Humildade: é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que 

sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Qualidade 

bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no 

mesmo nível de dignidade, de cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. É um 

sentimento de extrema importância, porque faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, 

com modéstia e ausência de orgulho.  

Valorizar diferenças: significa compreender que as diferenças são inerentes à existência 

humana e que, fundamentalmente, são elas que tornam interessante a vida em sociedade. Cada 

indivíduo deve contribuir à coletividade com aquilo que tem de melhor. Por isso, em vez de 

excluir, constranger ou desprezar as pessoas diferentes de nós, devemos aceitá-las com respeito 

e fraternidade.  

Alteridade: é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o ser humano social 

interage e interdepende do outro. Não significa que tenha de haver uma *concordância*, mas sim 

uma *aceitação* de ambas as partes. 
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Projeto “LEITORES PARA SEMPRE” 
 

 

 

RESPONSÁVEL: Equipe Gestora e professores 
 

 

JUSTIFICATIVA  
 

 

 

 

 

Conforme comprovação mediante a pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", divulgada em 

2012 pelo Instituto Pró-Livro, o professor hoje é o principal agente influenciador do hábito da 

leitura entre as crianças e jovens.  

Conhecedores desta influência entre os estudantes, é que o CEF 01 do Varjão propõe 

instituir o Projeto Literário “LEITORES PARA SEMPRE” pensando no desafio da formação de 

capacidades e competências leitoras, bem como na realização de um resgate do valor da leitura 

como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania crítica. Mas 

para isso, como já dizia o escritor, médico e professor universitário Moacyr Scliar, “a leitura 

também é trabalho até que venha, um dia, ser prazer. Só é prazer para quem, trabalhando se 

apaixona pelas histórias, e passa a encontrar, a descobrir o prazer”.    

O Projeto Literário teve início no segundo semestre de 2017 com o recebimento de um 

acervo destinado às escolas públicas de Anos iniciais através do PNAIC – Programa Nacional de 

Alfabetização na idade certa, onde se viu a oportunidade da utilização para toda a escola, 

contemplando alunos do 1º ao 5º ano. Dessa forma, estamos chegando agora em 2019 com o 

terceiro ano de continuidade ininterrupta deste Projeto e agora tendo início no primeiro semestre.  

Para a Equipe Gestora e professores, além de trazer resultados positivos como a melhoria 

na proficiência da leitura e escrita, o Projeto Literário “LEITORES PARA SEMPRE” teve outro 

importante desdobramento, que foi o total envolvimento dos pais, da grande maioria, em todo o 

processo. Para isso, é necessário que os pais e familiares se envolvam cada vez mais com o 

Projeto, podendo auxiliar as crianças que ainda não se apropriaram da leitura e escrita autônoma, 

lendo para seus filhos até que estes possam caminhar sozinhos no Mundo da Leitura. 

Apesar do êxito do projeto, percebemos a necessidade de efetivar ainda mais a inclusão 

ao mundo da leitura. Por isso aproveitamos o potencial de nossos alunos em intervir no mundo, 

pois eles demonstram percepção da realidade do outro. Este senso de alteridade vem ao 

encontro dos propósitos de formar cidadãos conscientes, que atuem com responsabilidade social 

e ambiental, criando soluções para fortalecer a coesão social. A leitura faz a diferença na 

sociedade, ampliando horizontes, dando as mãos em uma corrente que multiplica saberes. Como 

disse Monteiro Lobato: “Um país se faz com homens e livros” e nós, temos esta certeza. 
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OBJETIVO GERAL  

 Estimular e desenvolver o gosto pela leitura, favorecendo a ampliação e apropriação de 

novos conhecimentos e a formação de cidadãos críticos capazes de refletir com 

responsabilidade e tomar suas próprias decisões, posicionando-se de forma ética nas mais 

variadas situações do cotidiano, seja no âmbito escolar ou na sociedade de um modo 

geral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

 

 

 Despertar, desenvolver e incentivar o gosto pela leitura entre professores e alunos partindo 

de diversas estratégias e fazendo uso de gêneros textuais variados. 

 Propiciar a compreensão de diferentes visões de mundo. 

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo do aluno. 

 Adquirir conhecimento e a oportunidade de descobertas, idealizações e reflexões. 

 Praticar a consciência crítica, vivência de emoções, viagens pelo imaginário. 

 Propiciar a convivência com a arte e com o estético. 

 Fazer uso da literatura como forma de lazer e pesquisa. 

 Incentivar a ampliação de repertório e uso do dicionário. 

 Proporcionar ao indivíduo através da leitura, a oportunidade de alargamento dos 

horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens. 

 

ESTRATÉGIAS:  

 

 Os livros literários serão utilizados por todos os alunos do 1° ao 5º ano e serão entregues 

sempre às sextas-feiras devendo ser devolvidos, obrigatoriamente, as segundas para que a 

professora possa dar continuidade ao trabalho em sala de aula, de acordo com o objetivo e 

planejamento realizado por cada ano específico. Tanto os professores quanto os familiares, serão 

responsáveis pela utilização e devolução desses livros em bom estado de conservação por 

serem de propriedade da escola e para que possam ser utilizados nos anos posteriores. 

 

DURAÇÃO DO PROJETO: Iniciará em maio de 2019 e permanecerá durante todo o ano 

letivo. 
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Projeto “APRENDIZAGENS POR MEIO DA 

LUDICIDADE” 
 

 

RESPONSÁVEL: Professores dos Anos Iniciais  
 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Reconhecendo a importância do brincar no processo de ensino e aprendizagem, a 

sociabilização e respeito do outro e as regras estabelecidas pelo grupo.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Desenvolver habilidades de aprendizagem por meio do lúdico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

na escola levando a participação da 

comunidade;  

Desenvolver atividades lúdicas visando o desenvolvimento social, cognitivo e 

psicomotor do aluno;  

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Alunos da Escola CEF 01 do Varjão.  

 

METODOLOGIA  

 

 

elaborados/ criados.  

ndustrializados.  
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RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

cola branca, quente e de isopor, diferentes tipos de papel/ papelão, 

diferentes tipos de sucata, rótulos, barbante, fita crepe, entre outros que se fizerem necessários.  

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

Decorrer do ano letivo.  

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será observada mediante a participação e envolvimento dos alunos na 

realização das atividades propostas e na solução de possíveis conflitos decorrentes da 

socialização durante o desenvolvimento do projeto.  

Necessidade de apoio da equipe docente e da gestão administrativa em tornar viável a 

realização do projeto.  
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Projeto “DE HISTÓRIA EM HISTÓRIA VOU 
LENDO O MUNDO” 

 

 

RESPONSÁVEL: Jerusa Barbosa Pinheiro 

 

APRESENTAÇÃO 

O Livro é um dos instrumentos essenciais para o crescimento e desenvolvimento do 

indivíduo. Por meio dele, aprendemos a compreender o mundo, a pensar e refletir nossas ações 

e atitudes. 

Um dos mais importantes objetivos do processo ensino- aprendizagem  é despertar no 

estudante o interesse pela leitura, proporcionando a formação dele como leitor. 

A função social da leitura é formar leitores competentes, que compreendam os locais que o 

cercam em seus aspectos políticos, sociais, culturais. 

 

JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que a leitura e a escrita têm na educação uma função social, enfatizada na 

comunicação entre pessoas e ambas devem ser adquiridas desde cedo e praticadas de várias 

formas. 

Assim sendo, é mister que a criança tenha acesso aos diferentes tipos de textos , em que 

ela construirá sua aprendizagem. 

Na certeza de que a leitura é fundamental e que a escola possui papel importante no 

processo de formação de hábitos da leitura nas crianças, considera-se importante a realização 

deste projeto, que será desenvolvido por meio de histórias infantis.  

 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Estimular a leitura e a escrita entre as crianças em que a partir delas serão realizadas 

atividades para alfabetização por meio de palavras- chaves dos textos lidos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Saber ouvir histórias para recontá-las por meio de desenhos e de escrita espontânea; 

 Organizar o pensamento lógico, a construção de palavras, frases e pequenos textos; 

 Adquirir a leitura e escrita de texto, apresentando-se alfabetizada. 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
 

 

 

 

 A partir do segundo bimestre até o final do ano. 

 

PÚBLICO-ALVO 
 

 

 

 

 

 Alunos do 1º ano. 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 Serão utilizadas apostilas com histórias e atividades específicas, sendo uma apostila por 

bimestre. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será observada mediante a participação e envolvimento dos estudantes na 

realização das atividades propostas, por meio da observação das mudanças de 

atitude/comportamento ou não durante o processo de realização do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Projeto “PIPOCANDO POESIA” 

 
RESPONSÁVEL: Jerusa Barbosa Pinheiro 

 

APRESENTAÇÃO 

O projeto PIPOCANDO POESIA pretende contribuir para que os educandos conheçam e 

utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional.  Compreender nas 

práticas pedagógicas atividades para o desenvolvimento global do individuo tais como processo 

de socialização consciente e crítico, exercício de convivência democrática, atividade artística com 

preocupação de organização estética e experiências que façam parte de seus contextos é um 

grande desafio. “É a escola que deve potencializar o acesso à literatura. Saber apreciar, 

comentar e fazer juízo crítico devem ser igualmente fomentados na experiência escolar” (PCN’S, 

1997, p. 57). 

 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que: 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394\ 96) no artigo 26, 

parágrafo segundo diz que: “O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.” 

 O Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental, na página 57 diz: 

“Identificada como uma área de conhecimento, a Arte é capaz de promover diálogos 

que extrapolam as linguagens oral e escrita, além de contribuir para a formação 

integral do indivíduo por meio da dialética existente entre a subjetividade e o 

repertório cultural, seja individual ou social. Nesse contexto, o ensino da Arte, ao 

levantar possibilidades de entendimento estético vinculada à compreensão 

histórico- cultural, permite a relação do estudante com o meio social de forma 

reflexiva e crítica.” 

 O processo de alfabetização e letramento deve perpassar por todas as áreas do 

conhecimento de uma forma interdisciplinar e lúdica, valorizando os elementos culturais, 

os saberes locais e regionais, despertando o interesse e a curiosidade pela descoberta e 

construção de novos conhecimentos e habilidades. 
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  Fundamenta-se nos documentos e considerações supracitados, a utilização da arte de 

forma interdisciplinar, imprescindível nos anos iniciais da educação (ensino fundamental), uma 

vez que estimula o universo lúdico de cada criança e o desenvolvimento de habilidades 

essenciais como, por exemplo, a comunicação, o falar em público, a memorização, a apreciação 

e o respeito à produção do outro, a ampliação dos horizontes culturais. Com o olhar voltado às 

quatro linguagens da arte; quais sejam: visual, teatro, dança e música; deseja-se que o ensino da 

arte promova o desenvolvimento integral do estudante.   

   A arte tem o poder de favorecer a progressão da sensibilidade, da expressão oral e 

corporal, proporcionar autonomia e confiança no educando.  Contribui para o fortalecimento de 

sua identidade e reconhecimento como sujeito de sua história. 

Neste sentido, ressalta-se o trabalho com o PIPOCANDO POESIA, que tem a intenção de 

despertar nas crianças, o interesse e o prazer pelas práticas das linguagens artísticas, 

descobrindo e desenvolvendo nelas habilidades que as ajudarão no crescimento intelectual, 

pessoal e pedagógico; bem como na desenvoltura da oralidade, do apresentar-se em público 

sem timidez, do saber prestigiar as apresentações dos colegas e comportar-se diante delas. 

 

OBJETIVOS 

 Trabalhar o desenvolvimento da oralidade, da desinibição, e autodomínio; 

 Desenvolver e potencializar as habilidades da leitura por meio de declamações de 

poemas, parlendas, jograis e outros gêneros literários; 

 Favorecer o desenvolvimento da inteligência emocional por meio das apresentações 

teatrais, musicais, poéticas e danças; 

 Saber ouvir e prestigiar os colegas nas suas apresentações;  

  Comportar-se como púbico respeitador e como atores; 

 Possibilitar a ampliação dos horizontes artísticos com o desenvolvimento da imaginação, 

da criatividade e da expressividade, a partir de temas propostos; 

 Interpretar narrativas infantis; 

 Apreciar e reconhecer formas distintas das artes como apresentação musical, peças 

infantis, danças e outras; 

 Apresentar produções dos estudantes aos colegas, aos professores e aos demais 

membros da comunidade escolar; 

 Exercitar a criatividade por meio do faz de conta e imitação utilizando o corpo; 

 Utilizar-se de apresentações de peças para desenvolver a confiança em si mesmo, a 

autodisciplina e a liberdade de expressão; 
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 Explorar diversas fontes sonoras, como as existentes no próprio corpo como palmas, voz, 

estalos e palmas; 

 Apreciar gêneros e estilos musicais (cantigas de roda, cirandas, parlendas, marchinhas, 

música popular brasileira, dentre outras; 

 Perceber e explorar os elementos da música por meio de jogos e brincadeiras. 

 

DESENVOLVIMENTO   

O Pipocando Poesia será trabalhado em sala de aula pelos professores e alunos dos 

primeiros e segundos anos. A escola possui sete turmas de primeiros anos e sete, de segundos, 

sendo três turmas de segundos anos no turno matutino e quatro no vespertino. Quatro turmas de 

primeiros anos no matutino e três, no vespertino. Cada professor terá autonomia para escolher a 

linguagem artística que melhor lhe aprouver, de acordo com os interesses da turma e do que 

estiver sendo trabalhado em cada bimestre. 

Assim sendo, a professora que escolher fazer declamação de poesia, por exemplo, 

desenvolverá o gênero em sala com os alunos. Poderá fazer leitura compartilhada, individual, 

interpretação oral e escrita, ilustração, memorização e por fim o ensaio da declamação para 

apresentação como culminância.  

As apresentações são feitas a cada bimestre com criatividade, utilizando recursos visuais, 

gráficos e sonoros, tendo uma preparação festiva do ambiente com caixa de som, microfone e 

músicas para trabalhar e incentivar as apresentações dos alunos. 

O momento da culminância ocorre em dois dias consecutivos. 

No primeiro dia, as turmas de segundos anos apresentam para as turmas dos primeiros 

anos. No segundo dia, as turmas de primeiros anos apresentam para as turmas dos segundos 

anos.  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: A partir do segundo bimestre. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será observada mediante a participação e envolvimento dos estudantes na 

realização das atividades propostas, por meio da observação das mudanças de 

atitude/comportamento ou não durante o processo de realização do projeto. 



75 
 

Projeto “MEIO AMBIENTE” 
 

 

RESPONSÁVEL: Equipe Gestora  

 

JUSTIFICATIVA  

 

Estimular a valorização do Meio Ambiente, levando às crianças a entenderem a 

importância da preservação do mesmo como forma de preservação das espécies e dos seres 

humanos.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Levar a criança a conhecer o Meio Ambiente e em particular o meio onde está inserida, 

valorizando o seu meio social e a cultura natural de sua origem.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Despertar a consciência da preservação do meio ambiente onde vive;  

 Desenvolver a reflexão do aluno em relação ao meio em que está inserido;  

 Trabalhar a sustentabilidade dos recursos existentes uma vez que eles são finitos 

estendidos à comunidade;  

 Valorizar a importância da horta e relacioná-la aos hábitos alimentares saudáveis;  

 Fazer a coleta seletiva do lanche e da escola.  

 

PÚBLICO-ALVO:  

 

Alunos, pais e responsáveis da Escola Classe Varjão  

 

METODOLOGIA  

 

Serão desenvolvidas atividades ao longo do ano letivo tais como passeios que favoreçam 

e enriqueçam os conteúdos trabalhados. Exemplo, passeio ao Jardim Botânico e Jardim 

Zoológico.  
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RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

- HUMANOS: professores, alunos e parceiros da comunidade.  

- MATERIAIS: Transporte que viabilize o deslocamento durante os passeios propostos pela 

escola, além dos materiais necessários para o desenvolvimento das atividades no ambiente 

escolar.  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

Decorrer do ano letivo.  

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será observada mediante a participação e envolvimento dos estudantes na 

realização das atividades propostas, por meio da observação das mudanças de 

atitude/comportamento ou não durante o processo de realização do projeto. 
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Projeto “CINE CLUBE VARJÃO” 

 
RESPONSÁVEL: Josiane Santana Ribeiro 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O CEF 01 do Varjão – DF atende crianças de 06 a 12 anos esta proposta visa trabalhar a 

Cultura Visual junto aos alunos e professores desta escola. A utilização de audiovisual valoriza o 

diálogo em sala de aula e incentiva os alunos a questionar, favorece o trabalho em grupo e a 

criatividade.  

 

OBJETIVO  

 

Oportunizar o acesso a filmes relacionados com a temática de Valores entre outros, 

adequados ao Currículo da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e da Educação de Jovens e 

Adultos para os estudantes da Escola Classe Varjão. Dessa forma, acreditamos que a reflexão 

possa contribuir significativamente para a formação cidadã dos estudantes desta Unidade de 

Ensino.  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

Quinzenalmente de abril a dezembro.  

 

LOCAL DE EXECUÇÃO  

 

Sala MULTIUSO - nº 01.  

 

ATIVIDADES PROPOSTAS  

 

1. Seleção de filmes de curta, média e longa duração que tratem das seguintes temáticas: 

 

o Educação para a Diversidade;  

o Cidadania;  

o Educação em e para os Direitos Humanos;  
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o Educação para a Sustentabilidade.  

 

2. Organização junto ao corpo docente da escola Classe Varjão de seções quinzenais de 

apresentação do material áudio visual para os alunos, com posterior discussão entre alunos e 

professores. O professor não deve tomar para si a tarefa de fazer interpretações sobre o filme, 

mas sim saber conduzir a discussão e permitir que todos os alunos façam suas próprias leituras. 

O professor deve seu um mediador do debate, considerando como os alunos enxergam a 

realidade ao seu redor.  

 

3. Avaliação da atividade junto ao corpo docente do CEF 01 do Varjão.  
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Projeto “INTERVENTIVO” 
 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL: Equipe de Coordenação 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Tendo em vista a necessidade do grande número de estudantes com dificuldades 

específicas de aprendizagem que acarretam o não acompanhamento das situações de 

aprendizagens propostas para o ano em que se encontram matriculados independente da idade, 

faz-se necessário o projeto interventivo que buscará sanar tais dificuldades de aprendizagem.  

 

OBJETIVO GERAL  

 

Sanar as necessidades específicas assim que surjam por meio de estratégias 

diferenciadas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

o Possibilitar a participação, a reflexão e a intervenção na realidade com vista a transformá-

la;  

o Considerar a diversidade do espaço escolar e as peculiaridades das aprendizagens dos 

mesmos;  

o Promover o repensar e as concepções das práticas pedagógicas.  

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Alunos que apresentam necessidades específicas de aprendizagem.  

 

METODOLOGIA  

 

O projeto interventivo elaborado em parceria entre professores e equipe pedagógica, será 

construído observando-se os interesses e as necessidades individuais dos estudantes que serão 

atendidos tendo o diagnóstico como eixo orientador do projeto.  
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RECURSOS NECESSÁRIOS  

 

- HUMANOS: professores, alunos, direção, equipe pedagógica, SOE, Sala de Recursos e equipe 

de atendimento especializado.  

- MATERIAIS: jogos pedagógicos construídos em oficinas entre professores, ficha conflito, 

música, alfabeto móvel, livros de literatura infantil, jornal, revistas, entre outros que proporcionem 

a aprendizagem através do material concreto.  

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

Será realizado após avaliação diagnóstica do aluno e durante todo o ano letivo, sempre 

que se fizer necessário.  

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

A avaliação dar-se-á de forma processual, formativa, quantitativa e qualitativa, 

observando a participação de todos os envolvidos em todas as etapas do desenvolvimento do 

projeto.  
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Projeto “ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL” 
 

 

RESPONSÁVEL: Sandra Flores 
 

 

 

 

JUSTIFICATIVA  
 

 

 

 

A necessidade do projeto surgiu da observação da alimentação das crianças na escola. 

Se por um lado é possível perceber alunos que exageram na alimentação, comendo porções 

maiores do que sua necessidade diária, por outro lado é notável que alguns alunos apresentem 

dificuldade em se alimentar e rejeitam uma variedade enorme de alimentos. Há ainda, crianças 

que trazem em suas mochilas, guloseimas, como balas e chocolates, para consumirem 

escondidas na escola, já que não é permitido trazer qualquer tipo de alimento de casa.  

Como a escola é de período integral e, dessa forma é responsável pelas principais 

refeições do dia, torna-se fundamental que a criança tenha conhecimento da importância de 

alimentar-se bem, assim como, permita-se experimentar alimentos diversos.  

Dessa forma, o objetivo do projeto é permitir que os alunos, juntamente com seus 

familiares, reflitam sobre seus hábitos alimentares e das consequências que esses hábitos têm 

na sua saúde. Pretende-se levar ao conhecimento dos alunos que tanto a carência quanto o 

excesso de alimentos podem gerar doenças e prejudicar o crescimento. Ao compreender a 

importância da alimentação saudável, espera-se uma mudança de hábitos alimentares.  

 

OBJETIVOS  

 

 Definir o que é alimentação saudável.  

 Diferenciar frutas, verduras e legumes, bem como a importância desses alimentos 

para nossa saúde.  

 Incentivar o consumo de frutas, verduras e legumes.  

 Conhecer a importância das vitaminas na saúde.  

 Identificar informações contidas nos rótulos de produtos industrializados.  

 Compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de balas, 

refrigerantes e frituras.  

 Aprender o que significa a pirâmide alimentar.  

 Aprender algumas receitas de alimentos saudáveis.  

 Evitar o desperdício de alimentos.  
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CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

 Ciências: alimentação saudável.  

 Língua Portuguesa: produção de receitas, respeitando o gênero textual; leitura e 

interpretação de textos informativos sobre o tema; entendimento das informações 

contidas nos rótulos dos alimentos industrializados.  

 Matemática: unidades de medida usadas nas receitas, valor nutricional dos 

alimentos, criação de tabelas.  

 História: valor cultural da alimentação (alimentos de origem indígena, africana ou 

europeia).  

 Arte: representação por meio de desenhos dos alimentos estudados, confecção da 

pirâmide de alimentos.  

 

 

ETAPAS PREVISTAS 

  

Observação: A degustação dever ser priorizada em todas as etapas.  

 

 

1ª ETAPA  

 

 

 Conhecimento prévio da turma.  

 Questionário sobre o tema.  

 Neste questionário, deverá conter perguntas como:  

 Para você, o que é uma alimentação saudável?  

 Você considera sua alimentação saudável?  

 Quantas frutas você consome por dia?  

 Você come verduras todos os dias?  

 Você come legumes todos os dias?  

 Qual é o seu alimento preferido?  

 O que você não gosta de comer?  

 Você tem alergia ou intolerância a algum tipo de alimento? Qual?  

 Quantas vezes por dia você consome doces?  

 Quantas vezes ao dia você consome frituras, bolachas recheadas ou        

salgadinhos industrializados?  
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2ª ETAPA  

 

 Diferenciar frutas, legumes e verduras em texto informativo sobre o tema.  

 Figuras de alimentos para recortar e colar classificando corretamente o alimento.  

 Escrita dos nomes dos alimentos.  

3ª ETAPA  

 Importância das frutas na alimentação das crianças.  

 Criação de tabela com as frutas preferidas pela turma.  

4ª ETAPA:  

 Maçã  

 Ilustração e texto tratando dos benefícios da maçã na alimentação.  

 Degustação.  

5ª ETAPA  

 Banana 

 Ilustração e texto tratando dos benefícios da banana na alimentação.  

6ª ETAPA  

 Morango 

 Texto informativo sobre o valor nutricional do morango e os benefícios para a saúde.  

7ª ETAPA  

 Mamão 

 Texto informativo sobre o valor nutricional do mamão e os benefícios para a saúde.  

8ª ETAPA  

 Manga 

 Texto informativo sobre o valor nutricional da manga e os benefícios para a saúde.  

9ª ETAPA  

 Salada de frutas 

 Produzir a escrita da receita da salada de fruta.  

 Fazer a salada de fruta com a turma, enfatizando a necessidade de manter a higiene na 

manipulação dos alimentos.  

10ª ETAPA 

 Verduras e legumes 

 Texto informativo sobre o tema enfatizando a importância nutricional desses alimentos na 

nossa saúde.  

11ª ETAPA  

 Receita de salada ou sopa com legumes e verduras.  

 Se possível, colocar em prática a receita.  

12ª ETAPA  

 Alimentos não saudáveis 
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 Refrigerantes, doces, salgadinhos…  

13ª ETAPA: Pirâmide alimentar  

14ª ETAPA: Confecção de livro sobre alimentação saudável e receitas.  

15ª ETAPA: Produção de uma salada de frutas  

16ª ETAPA  

 Conclusão do projeto 

 Produção de texto sobre o que aprendeu sobre a alimentação.  

 Apresentação do projeto para a escola ou para os pais.  

 

PRODUTO FINAL DO PROJETO  

 

Todo o trabalho desenvolvido no projeto será registrado. Na conclusão do trabalho, haverá 

uma exposição do que os alunos aprenderam sobre o tema. Nesta exposição, poderá haver 

cartazes, os cadernos concluídos e apresentações orais. 
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Projeto “USO EDUCATIVO DA HORTA NO 
ESPAÇO ESCOLAR” 

 
 

RESPONSÁVEL: Gilliard Cajado Freitas 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este projeto visa colaborar para nova compreensão do valor que a horta tem no espaço 

escolar, com isso também incentiva a participação e atuação da comunidade, observando a 

importância que ela pode nós proporcionar. Tanto relacionado à alimentação saudável e a 

inclusão destas hortaliças no cardápio escolar, assim aumentando a variação nutricional dos 

alunos e através disso os estimulando a colocar em prática o que foi aprendido na instituição. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a participação ativa dos estudantes 

nos processos de aprendizagem com atividades práticas representa importante elemento para a 

compreensão ativa e conceitual. 

  A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o 

incremento de diversas atividades pedagógicas em Educação Ambiental e Alimentar, unindo 

teoria e prática de forma contextualizada. Este espaço auxilia no desenvolvimento de atividades 

Inter e transdisciplinares, contribui para a melhoria das condições nutricionais das refeições e 

estreita relações sociais a partir da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre educadores, 

educandos, funcionários e seus familiares (Morgado, 2006). 

Este projeto tem como foco auxiliar e instigar os estudantes e demais pessoas, como o 

corpo docente e funcionários, a conhecerem a biodiversidade, os ciclos naturais, os processos de 

produção alimentícia, trabalhando uma alimentação saudável e noções de reciclagem. 

Segundo Perrenoud (2000:9) “Diferenciar o ensino é fazer com que cada aprendiz 

vivencie, tão frequentemente quanto possível, situações fecundas de aprendizagem”. Com isso 

através da implementação da horta no espaço escolar haverá um ambiente de interação e 

inclusão. 

Levar os alimentos para a sala de aula, tentando, de algum modo, transformá-los em 

elemento pedagógico, faz com que as crianças participem das ações de educação alimentar 

desenvolvidas e não fiquem como meros espectadores (MAGALHÃES; GAZOLA, 2002). 
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OBJETIVO GERAL: 
 

 

 

 

 Construir uma horta em conjunto com a comunidade escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar as necessidades da escola e assim então escolher o que plantar  

 Informar sobre crescimento, cuidados e nutrição da planta.  

 Ensinar como manter a horta  

 Concretizar iniciativas de promoção à saúde 

 Estimular o uso de materiais recicláveis  

 Conscientizar a mudança de hábitos alimentares   

 Utilizar a Horta Escolar como uma intervenção educativa e incentivo a adquirir 

conhecimentos de maneira contextualizada e prática 

 Estimular a socialização, sendo que os envolvidos neste projeto vão ter uma maior 

interação entre si, ao discutirem ideias em equipe, onde desenvolverão um olhar mais 

crítico, reflexivo e analítico referente a sua atuação e colaboração da Horta. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Por meio do projeto Horta Escolar proporcionaremos aos alunos e toda comunidade 

escolar a obtenção de alimentos de qualidade a baixo custo e também o envolvimento em 

programas de alimentação e saúde onde tudo que é produzido é consumido na Instituição escolar 

e por todos envolvidos no projeto. 

A escola é indiscutivelmente o melhor agente para promover a educação alimentar, uma 

vez que é na infância e na adolescência que se fixam atitudes e práticas alimentares difíceis de 

modificar na idade adulta (TURANO, 1990) 

Magalhães (2003) afirma que utilizar a horta escolar como estratégia, visando estimular o 

consumo de hortaliças, torna possível reeducar a alimentação das crianças. Outro fator 

interessante é que as hortaliças cultivadas na horta escolar, desperta a curiosidade e estimula os 

alunos a inseri-la na alimentação diária, pois representa o fruto do próprio trabalho deles, já que 

crianças dessa faixa etária não costumam consumir vegetais na sua alimentação. 

Manusear sementes e mudas de hortaliças, aprender sobre o processo de germinação são 

uma ótima forma de aprendizagem conciliando teoria e prática com o objetivo de melhorar o 

entendimento do ensino dos vegetais na disciplina de Ciências para os estudantes do 1° ao 5º 
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ano. A atividade também incentiva a reciclagem já que reaproveita as garrafas PET para o plantio 

das sementes. 

 

METODOLOGIA 

 

A divulgação do projeto será feito por meio de cartazes que serão fixados no mural da 

escola e pelos professores de Ciências da Instituição. 

Público alvo: Pessoas envolvidas com a escola como alunos, professores, funcionários. No 

mínimo 10 pessoas. 

Material utilizado: Garrafas PET, tesoura, arames, terra pronta para plantio, solo, água, 

sementes de alface, cenoura, beterraba, salsa, cebolinha e couve. 

Local selecionado: As sementes serão plantadas em garrafas PET e em canteiro. 

Passo a passo: Será abordada a importância e a necessidade de uma horta, incluindo fatores 

relacionados à saúde, nutrição, morfologia e fisiologia da planta além do próprio 

acompanhamento da evolução natural de uma horta.  

Após as aulas teóricas ocorrerão as aulas práticas onde os alunos participarão do plantio 

das sementes de alface, cenoura, beterraba, salsa, cebolinha, couve em garrafas PET e em 

canteiros. 

  Os professores darão as orientações e encaminhar os estudantes a participarem de todo o 

processo de desenvolvimento das plantas.  

A horta possuirá placas e cartazes com informações necessárias para orientar o público 

escolar na manutenção e nos cuidados da horta, além de informação acerca de cada espécie. O 

material para realização da horta será fornecida pela escola. 

O tempo de duração: três meses  

Será realizado um acompanhamento, observando o desenvolvimento da Horta em 

diversos aspectos, sejam eles morfológicos e fisiológicos relacionados ao Reino Plantae. 

As visitas ao local da Horta ocorrerão no horário das aulas de projeto uma vez por 

semana, sendo utilizada uma hora-aula para a prática desta atividade pedagógica. 

O término das atividades ocorrerá quando as plantas já estiverem concluídas seu processo 

de crescimento e prontas para o consumo. Os alunos e toda comunidade escolar será envolvida 

no projeto, mas o foco principal serão os alunos do ano já mencionados anteriormente. Os 

estudantes observarão o desenvolvimento da planta, aprenderão sobre a importância dos 

alimentos orgânicos e serão estimulados a terem uma alimentação mais saudável e rica em 

nutrientes sempre enfatizando a importância de cada vegetal e o motivo de cada tarefa.  

Quando realizarmos a colheita destes alimentos, serão preparadas refeições na instituição, 

para que alunos e funcionários vejam a importância e a necessidades de seus esforços na 
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plantação e no cuidado desta horta. Com isso podemos incentivar a mudança de hábitos 

alimentares e repassar conhecimento e informações aos demais integrantes da sociedade o que 

foi vivenciado no espaço escolar.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Construção de uma horta em conjunto com a comunidade escolar, identificando as 

necessidades da escola informando os alunos sobre crescimento, cuidados e nutrição da planta; 

• Aprendizagem sobre as técnicas de manutenção da horta e promoção de uma alimentação 

saudável; 

• Estímulo à criatividade por meio do uso de materiais recicláveis; 

• Utilização da horta escolar como incentivo à aquisição de conhecimentos sobre o Reino 

Plantae, de forma contextualizada por meio de vivências práticas; 

• Socialização entre os participantes do projeto por meio de discussões e desenvolvimento 

de um olhar mais crítico, reflexivo sobre a saúde e a educação alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Projeto “JAMELÃO DO SABER” 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSÁVEL: Maria Edilene de Paula Lima 

APRESENTAÇÃO 

       A leitura oportuniza a criar novos caminhos, a descobrir, a explorar, a aprender. Os textos 

literários vêm oferecendo aos leitores, ao longo dos tempos, um conhecimento amplo e 

diversificado de valores, de visão de mundo. Contar, ouvir histórias é adentrar em um mundo 

imaginário, o qual oportuniza viverem várias situações, muitas vezes impossíveis de ser vividas 

no mundo real, e tudo isso transmite um encantamento inexplicável. Contar histórias é uma arte e 

toda história proporciona ao ouvinte o interesse pela leitura. Partindo desses pressupostos, foi 

que surgiu o projeto “Jamelão do saber”, focando na literatura infantil. O projeto “Jamelão do 

saber” é mais um projeto que mostra que a literatura, que a contação de histórias, que a 

produção de texto, são possibilidades de crescimento no âmbito da alfabetização e que essas 

possibilidades vão além das paredes das salas de aula. 

 

JUSTIFICATIVA 

       A leitura representa um vasto campo de conhecimento dentro de uma escola, abre espaço 

para a alegria e o prazer de ler, além de desenvolver a escrita e o despertar da criatividade. Um 

bom leitor busca sempre utilizar a criatividade e a arte para enriquecer seu repertório, dando vida 

à palavra, possibilitando-os construir um mundo imaginário cheio de ações, mistérios, 

sentimentos e fantasias. 

       Contar histórias e ouvir histórias promove um ambiente de encantamento, surpresas, 

suspenses e emoções, no qual o enredo e personagens ganham vida, transformando tanto o 
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narrador, como o ouvinte. O ato de contar história é próprio do ser humano, portanto, todo 

professor pode ser um bom contador de histórias, apropriando-se dessa característica e 

transformando a contação em um importante recurso de formação do leitor. 

 

       Ao trabalhar com os textos literários nas contações de histórias, deve-se considerar que, os 

recursos são fundamentais para propiciar o lúdico, e quando o contador de uma história tem em 

mãos algo que a simbolize, a mesma se torna muito mais interessante, principalmente quando 

esses símbolos são construídos pelos próprios estudantes, criando uma proximidade maior entre 

personagens/alunos ou texto/personagens/aluno. 

 

       Machado (2002) afirma que não explorar a literatura desde cedo com as crianças é uma 

tolice, pois permite que a criança adquira o gosto pela leitura podendo viajar de diversas 

maneiras para infinitos lugares, dando margem a imaginação das crianças.  

 

       A citação reforça a importância de incentivar o hábito de leitura na idade em que são 

formados todos os hábitos, onde o desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança deve 

ser trabalhado na escola com maior cuidado e responsabilidade.  

 

       Para Martins (1990) Leitura significa a conquista da autonomia, permitindo a ampliação dos 

horizontes e aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós 

próprios, o que, mal ou bem, fazemos mesmo sem ser ensinados e esse jogo com o universo 

escondido num livro vai estimulando na criança a descoberta e aprimoramento da linguagem, 

desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo. 

 

       O contato com os livros, com a leitura, com a literatura, não deve se dar somente dentro da 

sala de aula, mas também fora dela. O projeto “Jamelão do Saber” tem a pretensão de contribuir 

para a formação de alunos leitores e escritores, críticos e participativos, capazes de interagirem 

em sua realidade na condição de cidadãos consciente de sua atuação na sociedade, entendida 

como pré-condição do exercício pleno da cidadania. Assim, pretendemos através desse projeto 

possibilitar aos alunos o entendimento sobre a importância de se ter bom gosto pela leitura, para 

que assim, adquiram também o gosto pela produção de textos. 
 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar aos estudantes oportunidade de contato com acervos literários, desenvolvendo o 

gosto pela leitura, através da utilização de um ambiente ao ar livre e da arte como recurso para 

as contações de histórias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A partir da leitura dos acervos, produzir um caderno com a reescrita das histórias lidas; 

 Produzir suas próprias histórias; 

 Recontar as histórias lidas em sala de aula; 

 Desenvolver ação de contação de histórias com todo o grupo da escola;  

 Desenvolver saraus de contações de histórias para os pais dos alunos. 

 Realizar um seminário de contação de histórias  

 

METODOLOGIA 

 

 Cada sala de aula do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental terá o seu cantinho da leitura, 

onde serão expostos os acervos literários, oportunizando aos estudantes, momentos para 

a leitura; 

 Os alunos poderão dividir-se em grupos e cada grupo poderá escolher o livro que quiser 

para ler e o professor deverá orientar os grupos a fazer uma reescrita da história que 

escolheram, como também, produzir suas próprias histórias; 

 O professor proporcionará momentos no Jamelão  para os estudantes fazerem contação 

de história. 

 O professor poderá escolher junto com a sua turma um livro para ser trabalhado 

mensalmente a contação da história de forma criativa; 

 Os professores do 1º ao 5º ano poderão organizar cronogramas de contações de histórias 

apresentadas por eles mesmos ou pelos alunos nos momentos da hora cívica; 

 Organizar em forma de caderno, portfólios ou apostilas as reescritas das histórias dos 

estudantes; 

 Desenvolver oficinas (confecção de personagens das histórias – fantoches, desenhos, 

painéis, etc.) para trabalhar a contação de história. 

 Realizar um sarau com a participação dos pais e apresentações dos alunos contando as 

suas histórias. Expor no momento do sarau todo o material confeccionado no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. 

 Realizar o 1º seminário de contação de histórias na escola oportunizando toda 

comunidade local a conhecer o resultado das ações literárias realizadas na escola. 

 Realizar momentos de leitura ao ar livre com mensagens ou palavras de otimismo 

penduras no Jamelão pelos próprios estudantes. 
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PÚBLICO ALVO: Estudantes do 1º ao 5º ano 

 

AVALIAÇÃO 

O projeto será avaliado através da participação e desempenho dos estudantes nas atividades 

propostas, como também através de relatórios dos professores (as), descrevendo os resultados 

de suas aprendizagens. 
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Projeto “REFORÇO E LETRAMENTO NA 
EJA” 

 
RESPONSÁVEL: Luciana Maria 

APRESENTAÇÃO: O presente Projeto de Reforço e Letramento visa ofertar um 

acompanhamento individualizado e grupal em ambiente integrador e lúdico, por meio de  

atividades diferenciadas aos alunos diagnosticados com dificuldades de aprendizagem ou atraso 

nos seus processos de elaboração dos mecanismos da leitura e escrita. O projeto busca apoiar e 

inserir os alunos no contexto da alfabetização e do letramento. 

JUSTIFICATIVA: Nas turmas do 1º segmento da EJA há alunos que possuem muita 

dificuldade para identificar letras e sílabas, ler, escrever palavras e frases e produzir textos. 

Esses alunos requerem atenção especial e participação e desenvolvimento de atividades 

individualizadas e em grupos, num contexto integrador, planejadas e ministradas por profissional 

docente com disponibilidade de horário, subsidiado com informações sobre as dificuldades dos 

alunos fornecidas pelos professores regentes das turmas. Espera-se, com a aplicação do projeto, 

que os alunos avancem nos seus processos de aprendizagem na leitura e na escrita, e, para 

além disso, que sejam capazes de colocar-se criticamente e de forma interventiva em situações 

do cotidiano. 

 

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de todas as turmas da EJA – 1º segmento do CEF 01 do Varjão com 

limitações para acompanhar as atividades propostas pelos (as)professores (as) regentes, com 

grande dificuldade de aprendizagem, principalmente de leitura e escrita. 
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Segundo semestre letivo de 2019. 

OBJETIVO GERAL: Auxiliar e orientar os alunos na superação das dificuldades encontradas 

na sala de aula, por meio de atividades pedagógicas específicas e desafiadoras, estimuladoras 

da leitura, da escrita e de resolução de desafios de letramento, de acordo com o nível de 

aprendizagem de cada um. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Oportunizar aos alunos o manuseio e reconhecimento da palavra escrita por meio de 

jogos, livros e materiais diversificados parte do seu cotidiano; 

 Incentivar a oralidade, a expressão de ideias e a argumentação; 

 Proporcionar práticas de leitura diversificadas, escrita e produção textual aliando a 

interdisciplinaridade à exploração de diferentes tipos de textos como folhetos, jornais, 

receitas, bulas, prosa, poesia, músicas e outros; 

 Possibilitar vivências de troca e interação, de descoberta e reconstrução de esquemas 

mentais que possibilitem práticas emancipatórias. 

METODOLOGIA: Será organizado um cronograma de atendimento aos alunos pelo professor 

(a) responsável, oferecimento de material didático pela escola caso necessário, e 

corresponsabilização o de todos os envolvidos para que o processo ensino-aprendizagem ocorra 

de forma harmoniosa e efetiva. O professor regente fará um diagnóstico desses alunos, 

apontando suas maiores fragilidades e necessidades relacionadas à linguagem e ao raciocínio 

lógico. A partir do levantamento feito, serão planejadas atividades com foco nas dificuldades dos 

alunos, buscando uma abordagem interativa e provocadora para o desenvolvimento do 

pensamento, da leitura e da escrita. As atividades planejadas deverão contemplar trabalhos em 

grupos e individuais, troca de ideias, diálogo, ajuda mútua e atividades que propiciem a conquista 

da autonomia pelos alunos. 

 

CRONOGRAMA E ATIVIDADES PREVISTAS: 

 Atendimento aos alunos um dia por semana (terça-feira), nos seguintes horários: 

19h30min às 20h45min: alunos da 1ª e2ª etapas; 20h45min às 22h: alunos da 3ª e 4ª 

etapas; 

 Utilização de diferentes recursos didáticos como jogos, livros, fichas de leitura, jornal, 

revistas, atividades individualizadas e metodologia alternativa; 



95 
 

 Apresentação e exploração de diversos gêneros textuais, oportunizando a leitura 

silenciosa, oral e coletiva e a expressão oral de ideias e experiências de vida dos 

alunos; 

 Execução de atividades de escuta atenciosa e respeitadora do educando com vistas ao 

entendimento de suas fragilidades e necessidades, do contexto onde vive e trabalha, e 

de suas metas de vida; 

 Busca com os próprios alunos e com os professores das turmas um feedback sobre o 

trabalho desenvolvido, para  aperfeiçoamento e melhorias; 

 Realização do registro das atividades desenvolvidas para documentar os progressos e 

o desenvolvimento dos alunos, possibilitando uma avaliação formativa. 

 

RECURSOS HUMANOS: Professores e alunos. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados de forma contínua e 

formativa por meio de observações e registros, testes individuais, trabalhos em grupos e auto-

avaliações para que tenham oportunidade de refletir sobre próprio desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 

ação-reflexão.” 
Paulo Freire 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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Projeto “REFORÇO E LETRAMENTO EM 
MATEMÁTICA NA EJA” 

 
RESPONSÁVEL: Professora Andréia Fatima Calderan  

 

APRESENTAÇÃO: Alfabetizar Jovens e Adultos é uma preocupação antiga que não se limita a 

uma tarefa meramente escolar, está intimamente ligada a sonhos, expectativas, anseios de 

mudança. É muito gratificante para uma pessoa leiga poder aprender a ler e escrever e calcular 

consciente da necessidade e importância de tal ato para a sua vida, um mundo novo se abre para 

ela é como se fosse cega e de repente abrisse os olhos e enxergasse coisas que até então não 

via. Alfabetizar tais pessoas é proporcionar para elas grandes mudanças, uma nova visão de 

mundo, a chance de ter uma vida melhor pelo menos com mais oportunidades. 

Com essa perspectiva, o CEF 01 do Varjão tem por objetivo de implantar o presente projeto de 

Reforço e Letramento em Matemática que visa ofertar um acompanhamento individualizado e 

grupal em ambiente integrador e lúdico, por meio de atividades diferenciadas aos alunos 

diagnosticados com dificuldades de aprendizagem ou atraso em matemática.  

 

Letramento é de certa forma, o contrário de analfabetismo, aliás, 

houve um momento em que as palavras letramento e alfabetismo se 

alteravam para nomear o mesmo conceito. Ainda hoje há quem prefira 

a palavra letramento eu mesma acho alfabetismo uma palavra mais 

vernácula que letramento, que é uma tentativa de tradução da palavra 

inglesa literary, mas curvo-me ao poder das tendências linguísticas, 

que estão dando preferência a letramento. Analfabetismo é definido 

como o estado de quem não sabe ler e escrever, seu contrário, 

alfabetismo ou letramento, é o estado de quem sabe ler e escrever, ou 

seja: letramento é o estado em que vive o indivíduo que não só sabe 

ler e escrever, MS exerce as práticas sociais de leitura e escrita que 

circulam na sociedade em que vive. 

 

 

JUSTIFICATIVA: Todo o ser humano apresenta algumas singularidades na aprendizagem em 

sua vida e possuem habilidades diferentes que são aperfeiçoadas de acordo com o 

desenvolvimento e a prática da mesma. Porém, surgem algumas dificuldades de aprendizagem 
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que influem no processo geral e não podem deixar de serem minimizadas ou até mesmo sanadas 

com a reflexão do educador e do educando na construção da aprendizagem .  

Os estudantes do 1º segmento EJA, por estarem por muito tempo distante do ambiente escolar, 

apresentam problemas de aprendizagem em matemática que é uma preocupação  constante 

para professores, equipe gestora e toda a comunidade escolar da Escola Classe Varjão.  Muitos 

questionamentos são elencados sobre como lidar com esses problemas apresentados pelos 

alunos em sala de aula. 

Dentre as dificuldades de matemática existentes, destaca-se a discalculia, uma dificuldade que 

impede o adulto a compreender as relações de quantidade, ordem tamanho, distância, espaço e 

não consegue compreender as quatro operações. O estudante que apresenta essa dificuldade 

acaba repudiando o trabalho com os números.  

Ao pensarmos nos estudantes da EJA da Escola CEF 01 Varjão é importante considerar que se a 

aprendizagem acontece em processos, cada indivíduo tem seu próprio ritmo e seu próprio tempo 

que devem ser considerado, por isso, o projeto de Letramento em Matemática tem como 

proposta trabalhar com os alunos que requerem atenção especial por meio do desenvolvimento 

de atividades individualizadas e em grupos, sempre levando em com consideração o 

conhecimento empírico do aluno, num contexto integrador, planejadas e ministradas por 

profissional docente com disponibilidade de horário, subsidiado com informações sobre as 

dificuldades dos alunos fornecidas pelos professores regentes das turmas. Espera-se, com a 

aplicação do projeto, que os alunos avancem nos seus processos de aprendizagem da 

matemática, e, para, além disso, que sejam capazes de colocar-se criticamente e de forma 

interventiva em situações do cotidiano. 

A aprendizagem matemática é um processo ativo, que como objeto a 

construção de significados, que será levada a cabo mediante a 

consideração dos conhecimentos prévio dos alunos. Assim as 

experiências e conhecimentos que os alunos já possuem, devem ser o 

ponto de partida para as novas aprendizagens. Esses conhecimentos 

prévios, adquiridos no ambiente cultural e posteriormente também de 

um lugar para outro e, portanto de um indivíduo para o outro. (MATO 

GROSSO, 2000, p. 159). 

 

PÚBLICO-ALVO: Alunos de todas as turmas da EJA – 1º segmento da Escola Classe Varjão 

com limitações para acompanhar as atividades propostas pelos (as)professores (as) regentes, 

com grande dificuldade de aprendizagem, principalmente em matemática.  

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 2 º semestre letivo de 2016. 



98 
 

OBJETIVO GERAL:  

 Auxiliar e orientar os alunos na superação das dificuldades em matemática encontradas na 

sala de aula, por meio de atividades pedagógicas específicas, desafiadoras e 

estimuladoras a realização de operações básicas da matemática bem como a leitura e 

interpretação de situações problemas baseada em situações reaias do seu cotidiano de 

forma que reconheçam a importância da Matemática em nossa cultura, como instrumento 

para interpretação e transformação do mundo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes 

linguagens e códigos por meio de jogos, livros, folhetos e materiais diversificados parte do 

seu cotidiano; 

 Reconhecer e Interpretar códigos numéricos frequentes no cotidiano (números de 

apartamentos e casas, números de telefone, código postal, números de linhas de ônibus, 

etc.). 

 Empregar procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver situações-problema 

simples envolvendo preços, pagamento e troco com cédulas e moedas. 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o 

mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, 

como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.  

 Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 

criticamente. 

 Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo 

formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, analogia e estimativa, 

utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos 

disponíveis.  

 Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados 

com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e 

estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas. 

 Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de soluções. 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de 

soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na 
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discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com 

eles. 

METODOLOGIA:  

Será organizado um cronograma de atendimento aos alunos pelo professor (a) responsável, 

disponibilizado material didático pela escola caso necessário, e corresponsabilização de todos os 

envolvidos para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma harmoniosa e efetiva.  

O (A) professor(a) regente fará um diagnóstico desses alunos, apontando suas maiores 

fragilidades e necessidades  relacionadas ao ensino de Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos, que visa à construção da cidadania e à constituição do aluno como sujeito da 

aprendizagem.  

A partir desse levantamento serão planejadas atividades com foco nas dificuldades dos alunos, 

buscando uma abordagem interativa e provocadora para o desenvolvimento do pensamento e 

raciocínio lógico.  

 As atividades planejadas deverão contemplar trabalhos em grupos e individuais, troca de ideias, 

diálogo, ajuda mútua e atividades que propiciem a conquista da autonomia pelos alunos. 

Os alunos da EJA devem perceber que a Matemática tem um caráter prático, pois permite às 

pessoas resolver problemas do cotidiano, ajudando-as a não serem enganadas, a exercerem sua 

cidadania. Além de contribuir para o desenvolvimento do raciocínio, da lógica, da coerência – o 

que transcende os aspectos práticos.  

 

CRONOGRAMA  E ATIVIDADES PREVISTAS: 

 Atendimento aos alunos será realizados em 3 dias da semana (segunda, terça e 

quarta-feira), nos seguintes horários: 19h30min às 22hs, distribuídos da seguinte 

forma:  

Segunda feira: das 19:30h as 20:30 alunos da 1ª etapa e  

Das 20:30h as 22h alunos da 2ª etapa  

Terça-feira: Alunos da 3ª etapa 

Quarta-feira Alunos da 4ª etapa.  

 

 Utilização de diferentes recursos didáticos como jogos, livros, folhetos de 

supermercado e de propaganda, jornal, revistas, atividades individualizadas e 

metodologia alternativa; 
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 Apresentação e exploração de situações problemas que façam com que os alunos 

possam resolver com base no seu dia-a-dia.  

 Escrever corretamente a leitura de uma quantia no sistema monetário brasileiro; 

 Utilizar o material dourado como meio para que os alunos possam compreender as 

quatro operações matemática, sistema decimal etc.  

 Busca com os próprios alunos e com os professores das turmas um feedback sobre o 

trabalho desenvolvido, para  aperfeiçoamento e melhorias; 

 Realização do registro das atividades desenvolvidas para documentar os progressos e 

o desenvolvimento dos alunos, possibilitando uma avaliação formativa. 

 

RECURSOS HUMANOS: Professores e alunos. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados de forma contínua e 

formativa por meio de observações e registros, testes individuais, trabalhos em grupos e auto-

avaliações para que tenham oportunidade de refletir sobre próprio desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e 

denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanha pelo profundo 

engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e de 

rotina.” 

Paulo Freire 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

Ações Responsáveis Cronograma Avaliação Parceiros  

 

 Planejar, orientar e 
acompanhar as 
atividades 
pedagógicas; 

 Organizar     espaço, 
tempo de ação e 
reflexão; 

 Assegurar o fluxo de 
informações entre 
direção, professores e 
CRE; 

 Estimular e facilitar 
ações pedagógicas; 

 Realizar formação 
continuada; 

 Orientar a ação critico-
reflexiva  das praticas 
pedagógicas; 

 Traçar eixos 
constitutivos e 
imprescindíveis às 
praticas sistematizadas 
dos professores. 

 Mapear as 
necessidades 
pedagógicas da escola 
por ano; 

 Realizar encontros 
semanais com as 
equipes docentes; 

 Intermediar a 
interlocução entre os 
anos; 

 Planejar as ações e 
atividades 
pedagógicas; 

 Intermediar as 
dificuldades 
pedagógicas com os 
professores; 

 Propor projetos 
pedagógicos; 

 Mediar a avaliação 
formativa. 

 Propor e organizar 
atividades extraclasse. 

 Realizar o projeto 
interventivo intraclasse 
e extraclasse. 

 
Maria Helena 

 
Karla 

 
Jerusa 

 
Rosiana 

 
Durante o ano 
letivo 

 

 

 

 

Durante o 

processo e 

nas Coord. 

Coletivas 

 
Outras UEs; 
 
Associações; 
 
Adm. Regional; 
 
Comercio local; 
 
Cinema; 
 
Zoológico; 
 
Clubes; 
 
Museus; 
 
ONGs; 
 
Outros. 
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            PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSO 

Generalista 

Objetivo Específico: 
 Articular, com gestores e professores, para que a Proposta Pedagógica da instituição de ensino se organize 

coletivamente numa perspectiva de educação inclusiva. 

 Articular ações para inclusão dos portadores de necessidades educacionais especiais, em todos os 

componentes curriculares. 

 Dispor de parcerias com Conselho Tutelar, Hospital Sarah, CRAS, dentre outros, para um atendimento que 

contemple as necessidades dos alunos com qualidade. 

 Informar aos pais dos alunos atendidos, acerca de legislação e normas educacionais vigentes que 

asseguram a inclusão educacional. 

 Orientar ao professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a autonomia e o envolvimento do 

aluno especial em todas as atividades propostas a classe. 

 Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças. 

 Orientar a elaboração e utilização de materiais didático-pedagógico que possam ser utilizados pelos alunos 

com necessidades educacionais especiais, nas classes comuns do ensino regular. 

 Atuar como docente, nas atividades complementares, curricular específica, que constituem o atendimento 

Educacional Especializado dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Ações 
Respon-
sáveis 

Cronograma Avaliação 

Encontros com todos os segmentos da 

escola para discussão/articulação da 

Proposta Pedagógica, contribuindo em 

uma perspectiva inclusiva e entrega do 

texto e apresentação de slides referente ao 

funcionamento da sala de recursos desta 

instituição no ano de 2019. 

Andréa 

Guedes 

Capucho e 

professor 

regente. 

 

1ºSemestre: 

Construção da PP. 

 

Avaliação será processual, 

contínua, envolvendo 

observações, análises e registros. 

Discutidos nas coordenações 

coletivas bimestralmente, para 

que com base nos 

levantamentos, possamos 

identificar as necessidades e 

tomar decisões para direcionar as 

ações da Sala de Recursos. 

Atuação de forma colaborativa com o 

professor da classe comum para 

construção da adequação curricular e 

definição de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o acesso do aluno ao currículo 

e a sua interação com o grupo. 

(Atendimento individualizado e pré-

agendado). 

Andréa 

Guedes 

Capucho 

 

Março de 2019: 

Apresentação em 

slide sobre o 

trabalho da sala de 

recursos. 

 

Avaliação processual e continua, 

no decorrer do ano letivo, por 

meio de observações, conversa 

informal e registros. 

Distribuição de pasta informativa, onde 

constam informações: Sobre a Deficiência 

Intelectual, Deficiência Auditiva, 

 

Andréa e 

profissio-
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Deficiência Física, características da 

escola inclusiva, atribuições do professor 

da sala de recursos e do monitor do ensino 

especial, indicações de filmes e livros para 

trabalhar a diversidade, Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento e acessibilidade. 

nais 

envolvidos 

no 

atendiment

o ao aluno. 

A cada bimestre Avaliação processual e continua, 

no decorrer do ano letivo, por 

meio de observações, conversa 

informal e registros. 

Conscientização da comunidade escolar 

na “Semana de Luta da Pessoa com 

deficiência” acerca da inclusão, 

propiciando palestra informativa sobre 

inclusão, hora cívica, distribuição de 

panfleto informativo e fixação de cartazes 

para conscientização. 

Palestrante 

a definir 

 

1º e 2º semestres 

de 2019. 

 

Será na coletiva, para apreciação 

do evento e sugestões de 

eventos futuros. 

 

Sempre que necessário manter contato 

com parceiros que acompanham os 

estudantes atendidos na Sala de 

Recursos. 

Andréa e 

parcerias 

 

Setembro de 2019. 

 

Observações do desenvolvimento 

do aluno e registro em ata. 

 

Atuação em sala de ensino regular, para 

conscientização aos estudantes com 

informes (filmes, conversas, histórias, 

panfletos, convidados palestrantes...), 

sempre que houver queixa do professor 

envolvendo a exclusão. (pré-agendado) 

Andréa e 

parceiros 

 

No decorrer do ano 

letivo de 2019. 

 

Observação no processo de 

aplicação e apreciação dos 

registros. 

 

Disponibilizar material como modelo, 

empréstimos e orientação prévia de acordo 

com a necessidade. 

  

Andréa e 

parcerias 

caso 

necessário. 

 

No decorrer do ano 

letivo (pré-

agendado). 

 

Observando e registrando os 

benefícios. 

Preparação de material específico para 

uso do aluno em sala de recursos. 

Andréa 

 

No decorrer do ano 

letivo. 

 

Observando o desempenho do 

aluno no uso do material e 

registro do mesmo. 

Participação em conselho de Classe e 

reuniões pedagógicas. 
Andréa. 

No decorrer do ano 

letivo. 

 

Registros e observações. 

 

Construção do Plano Pedagógico 

Individual. 

Andréa e 

equipe. 

No decorrer do ano 

letivo. 

 

Reestruturação do plano. 

Atuação como docente, no que refere ao 

Atendimento Educacional Especializado 

dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. Reunião com pais 

Andréa 

 No decorrer do 

ano letivo em turno 

contrário ao do 

ensino regular, três 

vezes por semana. 

Com observações e registros. 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSO 

                      Altas Habilidades 

 

Objetivo Específico: atender o estudante indicado com superdotação, aplicando técnicas e estratégias de ensino 

que contemplem o desenvolvimento intelectual, social e afetivo, bem como os testes psicológicos para confirmação 

ou não da superdotação.  

Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

 

Orientação ao professor 

quanto à identificação das 

características da AH/SD, 

preenchimento de ficha de 

indicação, dentre outras. 

 

Professora mediadora: 

Luciane de Paula 

Marinho Faria, Iara, Mª 

Flora Calvinho 

Marques Pereira. 

Coordenação coletiva 

ou dia nos turnos 

matutinos e 

vespertinos e 

agendamento 

individual quando 

necessário no 

decorrer do ano. 

 

 

Será por feedback no momento da 

explicação oral e nas analise do 

procedimento das fichas. 

 

Orientação aos pais ou 

responsáveis sobre a 

indicação para AH/SD, 

atendimento e avaliação. 

 

 

Luciane, Maria Flora e 

Maria Aparecida 

(psicóloga) 

 

 

Sempre que for 

necessário 

- Será por feedback no momento da 

explicação oral e na observação do 

entendimento durante o 

preenchimento das autorizações 

individuais do aluno. 

Participação no Projeto 

Político Pedagógico desta 

instituição de ensino. 

 

Luciane 

 

- 1º semestre 

___________________ 

Atendimento educacional 

especializado que 

contemplem o 

desenvolvimento 

intelectual social e afetivo 

 

 

Luciene e Maria 

Aparecida (psicóloga) 

 

 

- 1º e 2º semestre 

 

- Será por meio da observação e 

análise das produções dos 

estudantes frente as atividades 

desafiadora, intelectual e criativa. 

Com vista à confirmação 

ou não da superdotação. 

Luciene e Maria 

Aparecida (psicóloga) 

 

- 1º e 2º semestre 

 

___________________ 

Anamnese com a família e 

a aplicação testes 

psicológicos para definição 

do diagnóstico de AH/SD. 

Psicóloga Maria 

Aparecida 

 

 

- 1º e 2º semestre 

 

___________________ 

Socialização do resultado 

dos diagnósticos com os 

familiares, professores e 

estudante. 

Professora mediadora: 

Luciane de Paula 

Marinho Fria 

 

- 1º e 2º semestre 

- Observação do nível de 

comportamento dos envolvidos. 

Efetivação dos estudantes 

com diagnostico de 

AH/SD. 

Luciane e Maria 

Aparecida 

- 1º e 2º semestre ___________________ 

 

Participação nas 

coordenações coletivas, 

dos conselhos de classe, 

instrução sempre que 

houver assuntos 

referentes à AH/SD. 

 

 

 

 

Luciane 

 

 

 

- 1º e 2º semestre 

 

 

 

___________________ 
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PLANO DE AÇÃO – Articulado/Integrado das 

EQUIPES DE APOIO 

CRE: Plano Piloto e Cruzeiro 

Unidade Escolar: CEF 01 do Varjão                                                        Telefone: 3901-7543 

Equipe de apoio escolar:              

Bárbara Brito Tocantins França – Matrícula: 239.257-7 (Orientadora Educacional) 

Rogério dos Santos Assumpção – Matrícula: 243.092-4 (Orientadora Educacional) 

Ivone Pereira Pinto – Matrícula: 175.454-8 (Pedagogo – EEAA)                                                                                   

E-mail: escolaclassevarjao@gmail.com                                                                                                                                     

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino (a escola possui também o Noturno) 
 

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar 

 

(Neste campo, deverá ser descrito o breve histórico e diagnóstico da realidade escolar) 

O CEF 01 do Varjão nasceu no ano de 1983 da necessidade da população em possuir uma 

escola para atender à demanda de escolarização na cidade.  

Atualmente, a escola funciona em três turnos e é a única localizada na região. No diurno 

funciona o ensino regular (Ensino Fundamental Anos Iniciais) e no noturno a Educação de 

Jovens e Adultos 1º e 2º segmentos. O diurno possui 770 alunos, distribuídos em 34 turmas, 

sendo que no matutino são 4 turmas de 1ºs anos (A, B, C e D), 3 turmas de 2ºs anos (A, B, e C), 

4 turmas de 3ºs (A, B, C e D), 3 turmas de 4ºs (A, B, C) e 3 turmas de 5ºs (A, B, C) e no 

vespertino são 3 turmas de 1ºs anos (E, F e G), 4 turmas de 2ºs anos (D,E, F e G), 3 de 3ºs (E, F 

e G), 3 de 4ºs (D, E e F) e 4 de 5ºs anos (D, E, F, e G). 

A maioria dos alunos pertence à comunidade ou reside em regiões próximas, como os 

Núcleos Rurais do Lago Norte, Paranoá, Itapuã. 

 

Espaço Físico: 

17 salas de aula 

01 cozinha com depósito 

01 refeitório 

01 sala multiuso 

01 copa 

01 biblioteca 

01 sala de informática 
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01 sala de coordenação dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da EJA, da supervisão 

administrativa e mecanografia 

01 sala da direção com dois ambientes 

01 secretaria 

01 sala dos professores 

01 sala do Serviço de Orientação Educacional  

02 banheiros para professores (masculino e feminino) 

04 banheiros exclusivos para os alunos (masculino e feminino) 

01 banheiro para os servidores 

02 quadras poliesportivas cobertas 

02 parquinhos 

01 galpão utilizado para as atividades da Educação Integral 

01 sala de coordenação para Educação Integral 

02 salas de recursos (Generalista e de Altas Habilidades/Superdotação) 

02 salas para Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

01 guarita 

 

Espaço amplo, inadequado para as atividades direcionadas educacionais e de lazer; piso 

irregular e com desníveis consideráveis, causando acidentes; dificuldade de acessibilidade; salas 

de aula com temperatura inadequada e ambiente barulhento (propagador de sons de dentro e de 

fora); prédios construídos ao longo dos anos, conforme a necessidade de ampliação. Muro com 

altura que permite às crianças e adolescentes pularem; estacionamento inadequado e no mesmo 

local onde ocorre o recreio; falta de local para apresentações, hora cívica, confraternizações, 

atividades de culminância de projetos e outras atividades coletivas; em períodos chuvosos, há 

dificuldade de locomoção entre os prédios, pois há apenas uma passarela de ligação entre os 

prédios dificultando a circulação pelos ambientes escolares.  

 

A escola dispõe de EEAA, SOE e Salas de Recursos Generalista e Específica (Altas 

Habilidades/Superdotação). Há interação entre os setores, que atuam de forma complementar. 

Após um breve diagnóstico a partir das observações do ambiente escolar, foi possível 

detectar que a violência permeia o cotidiano na comunidade, que as relações intrafamiliares 

frequentemente são geradoras de conflitos, bem como dificuldades na valorização da escola e do 

outro. Desta forma, foi vista a necessidade de criação de momentos de integração entre os 
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diversos segmentos da comunidade escolar por meio de atividades lúdico-pedagógicas, de 

programar ações pedagógicas que viabilizem a efetiva participação da família na escola, com 

vistas a garantir ao aluno o acesso ao saber sistematizado e a formação de atitudes e habilidades 

proporcionando condições para o exercício da cidadania plena e a construção de uma sociedade 

mais justa. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO articulado/integrado das Equipes de Apoio 

DIMENSÕES DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO  

- 

 

Mapeamento 
institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assessoria ao 
trabalho 

coletivo da 
equipe escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
Acompanhame
nto do processo 

de ensino-
aprendizagem 

dos alunos 

Meta 2 

2.12 – criar 
mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do Ensino 

Fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 

estudante de forma a 
garantir a qualidade do 

atendimento. 

2.14 – reorganizar, por 
meio de amplo debate 

com os profissionais da 
educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade 

da educação. 

 

 

2.17 – promover e 
fortalecer, em 

articulação com os 
demais órgãos da rede 

de proteção social, 
políticas de promoção 
da saúde integral das 

crianças e dos 
adolescentes 

matriculados no Ensino 
Fundamental, 

considerando sua 
condição peculiar de 
desenvolvimento e as 

especificidades de 
cada sujeito. 

 

 

2.18 – fortalecer, em 
articulação com os 

demais órgãos da rede 
de proteção social, o 
acompanhamento e 
monitoramento do 

acesso e da 
permanência das 

crianças e dos 
adolescentes 

matriculados no Ensino 
Fundamental, 
priorizando as 
populações em 

 

- Conhecer a 
clientela a ser 

atendido, 
acompanhar as 

demandas escolares 
nos âmbitos de 

atuação da EEAA e 
do SOE, propor 

ações preventivas e 
institucionais, 

embasar 
intervenções que 

promovam 
mudanças nas 

características que 
interferem negativas 
no desempenho da 
instituição escolar, 

ressignificando 
práticas e 

concepções por 
meio da 

colaboração, do 
convívio e da 

interação. 

 

- Inserir-nos no 
cotidiano escolar 
para auxiliar na 

conscientização dos 
processos 

educativos, tanto no 
que se refere aos 

avanços quanto aos 
desafios que podem 
ser superados por 

meio da ação 
coletiva. Sensibilizar 

os professores e 
possibilitar maior 

conhecimento sobre 
os alunos, suas 
características 

psicológicas, sociais 
e cognitivas. 

Proporcionar a 
valorização do ser 

humano no contexto 
escolar. Resgate de 

atuações de 
sucesso escolar 

tanto do professor 
quanto do aluno. 

 

- Levantamento de 
dados (espaço 
físico, recursos 

humanos, 
comunidade, 

aproveitamento e 
frequência escolar 

dos alunos), 
elaboração do 
Plano de ação 

articulado, consulta 
aos documentos 
pertinentes (PDE, 

PPP, OPs dos 
serviços), 

elaboração e 
realização do 

Projeto da EEAA e 
do SOE. 

 

 

 

 

-Ações junto ao 
corpo docente: 

participações nos 
Conselhos de 
Classe, nas 

coordenações 
coletivas semanais, 

encontros 
individuais com os 

professores, 
devolutivas sobre 
os atendimentos 
dos alunos e das 

famílias e 
proporcionar 

espaços de escuta 
e diálogo coletivos, 

agregando 
conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA, SOE, 
equipe gestora, 

equipe 
pedagógica, 

alunos e famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de maio 
de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação 
acontecerá 
processual

mente. 
Serão 

utilizados 
formulários 

e outros 
instrumento
s/procedim
entos de 
avaliação 

para 
análise dos 
dados ou 

reorganiza-
ção das 
ações 

propostas. 
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peculiar situação de 
risco e/ou de 

vulnerabilidade. 

 

2.20 – garantir que as 
unidades escolares de 
Ensino Fundamental, 
no exercício de suas 
atribuições no âmbito 
da rede de proteção 
social, desenvolvam 
ações com foco na 

prevenção, na 
detecção e no 

encaminhamento das 
violações de direitos de 

crianças e 
adolescentes (violência 

psicológica, física e 
sexual, negligência, 
constrangimento, 

exploração do trabalho 
infanto-juvenil, uso 

indevido de drogas e 
todas as formas de 
discriminação), por 
meio de inserção 

dessas temáticas no 
Projeto Político 

Pedagógico e no 
cotidiano escolar, 

identificando, 
notificando e 

encaminhando os 
casos aos órgãos 

competentes. 

 

2.22 – fomentar 
políticas de promoção 
de culturas de Direitos 
Humanos no Ensino 

Fundamental, pautada 
na democratização das 

relações e na 
convivência saudável 

com toda a 
comunidade escolar. 

2.23 – promover ações 
de prevenção e 
enfrentamento à 

medicalização indevida 
da educação e da 

sociedade, buscando 
entender e intervir em 

diferentes fatores 
sociais, políticos, 

econômicos, 
pedagógicos e 

psicológicos que 
impliquem sofrimento 

de estudantes e 
profissionais da 

educação. 

 

2.30 – ampliar as 
ações do Plano de 

Convivência em todas 
as unidades escolares 
do Distrito Federal com 

vistas a minimizar 
situações de violência 

escolar. 

 

 

 

– Acompanhar e 
orientar o educando 
na aprendizagem e 

nos aspectos 
biopsicossociais, 
respeitando sua 
realidade e suas 
potencialidades. 

 

- Planejar 
e organizar as 
atividades do 

Projeto voltadas 
aos alunos. 

Atendimentos 
individuais ou 

coletivos com os 
estudantes. 

Instrumentalizar os 
alunos com 

habilidades sociais 
que otimizem o 

processo de 
ensino-

aprendizagem e 
melhorem a 

convivência social. 
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QUESTIONÁRIO DIA LETIVO TEMÁTICO 

PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Prezado(a) RESPONSÁVEL(A), 

 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/responsáveis e conhecer a sua opinião a respeito do 

ambiente escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições de 

ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 

individuais prestadas. 

 

1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Padrasto.     

( ) Madrasta. 

(      ) Outro: ____________________________ 

2. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

3. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.  

( ) De 30 a 40 anos. 

( ) De 41 a 50 anos.      

( )  De 51 a 60 anos.     

( ) + 61 anos. 

4. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 

6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na 

família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior. 

(     ) A família não possui um homem responsável. 

 

7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável 

na família? 

(     ) Nenhuma escolaridade. 

(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

(     ) Ensino médio. 

(     ) Ensino superior 

 

 

8. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapuã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

9. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 

10. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais.      (    ) Sim, dois 

11. Na sua casa tem quartos para dormir? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

12. Na sua casa tem computador? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois. 

13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar 

o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma 

assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 
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15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

Justifique cada aspecto que você considerou 

como Regular ou Ruim: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

16. Registre aqui suas sugestões e observações 

que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

Agradecemos sua participação!  

Ela é muito importante para termos uma 

escola onde todos participem e gostem de 

estar! 

 
 
 
 

 

 

 BOM REGULAR RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    
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QUESTIONÁRIO DIA LETIVO TEMÁTICO 

ESTUDANTES 

 

Prezado(a) ESTUDANTE, 

 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da nossa 

Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às condições 

de ensino aprendizagem  vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações 

individuais prestadas. 

 

 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 12 anos.  

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 16 anos      

( ) 18 anos. ou mais. 

( ) 19 anos. 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL    AM AP BA CE 

DF ES    GO MA MG MS 

MT PA    PB PE PI PR 

RJ RN    RO RR RS SC 

SE SP    TO Exterior 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(    ) Sobradinho. 

(    ) Asa Norte. 

(    ) Asa Sul. 

(    ) Santa Maria. 

(    ) Guará. 

(    ) Núcleo Bandeirante. 

(    ) Taguatinga. 

(    ) São Sebastião. 

(    ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 

( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 

( ) Com amigos. 

( ) Sozinho(a). 

 

 

 

 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar 

o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma 

assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 

9. Quantos membros de sua família moram com você? 

( ) Nenhum. 

( ) Um ou dois. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da 

família. 

11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à 

escola? 

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Outro: ____________________________________ 
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12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

Justifique cada aspecto que você considerou 

como Regular ou ruim: 

______________________________________

______________________________________ 

13. Registre aqui suas sugestões e observações 

que julgar pertinentes à melhoria do nosso 

trabalho: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Agradecemos sua participação!  

Ela é muito importante para termos uma 

escola  onde todos gostam de estar! 

 

  BOM REGULAR RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e alunos    

Relacionamento entre alunos e direção    
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QUESTIONÁRIO DIA LETIVO TEMÁTICO 

PROFESSORES 

Prezado(a) PROFESSOR, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas e do 

perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da realidade escolar e 

colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste ano. 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). (       ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). (       ) Indígena. 
( ) Preto (a). (       ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapuã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

(      ) Lago Sul. 

( ) Outra _______________________________ 

6. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa.                             (    )Alugada 

(    ) Apartamento.             (     ) Cedida 

(    ) Própria. 

7. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois 
8. Qual é o seu nível de escolaridade? 
(    ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 
 (    ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
 (     ) Mestrado. 
 (     ) Doutorado. 
 (     ) Outro: __________________ 

9.    Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado 
anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. (           ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . (           ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 

10. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce     
outra atividade que contribui para sua renda pessoal? 

 (   )  Sim, na área de Educação. . 

 

 

       (    ) Sim fora da área de Educação 
       (    ) Não 
11. Quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.         (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.         (     ) 16-20 anos. 

(      ) 6-10 anos.                   (     ) Mais de 20 anos. 
12. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 
13. Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano 

escolar em que você se encontra neste momento? 

(    ) Meu primeiro ano. 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 
   14. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de 

especialização (mínimo de 360 horas) ou aperfeiçoamento 
(mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino 
aprendizagem na sua área de atuação? 

(    ) Não participei.(    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

(    ) Sim, e não houve impacto..(    ) Sim, e houve um grande 

impacto.(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

15. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o 

cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma.                      ( ) Cinco ou seis. 

( ) Uma ou duas.                ( ) Mais de seis. 

( ) Três ou quatro. 

16. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma 

assistir ou ler: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

  (    ) Sites sobre educação.  

  (    ) Outro: ________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para 

termos uma escola onde todos participem e gostem de estar! 
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QUADRO DEMOSNTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO 

IDEB NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RESULTADO DO IDEB NOS ÚLTIMOS SETE ANOS DO  
CEF 01 DO VARJÃO 

 

    

                                    
2005 3,5                               --- 4,4 
2007 4,6 3,5 4,8 
2009                                --- 3,9 5,4 
2011 4,9 4,3 5,4 
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